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Ordförandens spalt

       Hej alla dansvänner!

Tiden bara springer på i ett rasande tempo, och i år vet jag 
att det är många som tycker att det inte har varit någon direkt 

sommar. Jag hoppas ändå att alla har haft det riktigt skönt 
sedan vårterminen slutade och nu är laddade inför en höst med 

mycken dans.

Många av föreningens sektioner har varit ute på fl era aktiviteter och marknadsfört 
oss och vi får hoppas, att det leder till fl er medlemmar – det vore väl något att se 
fram emot till vårt 40-års jubileum – med fl er medlemmar än någonsin!

Innan kursstart hoppas jag få se många av er på Trossödansen den 1 september och 
på föreningsdansen den 7 september! 

Ann-Sofi e 

För senaste nytt kolla hemsidan 
www.hamboringen.se

Kom och besök 

Repslagarbanan 
på en guidad tur 

Lördagen den 
29 september

 kl 11.00-13.30

För 50 kr per person får ni en 
guidad tur med de olika

 tillverkningsstegen från hampa 
till färdigt rep. 

Som ni säkert vet är Repslagarbanan 
en av Karlskronas äldsta byggnader,

men också Sveriges längsta
 träbyggnad.

För 125 kr per person får ni, förutom 
den guidade turen,också 

avnjuta en god lunch. 

Anmälan krävs med namn 
och personnummer 

för att få komma in på området. 
Senast den 20 september 

kan du anmäla dig
 till respektive dansledare. 

Slutlig anmälan görs till Britt-Marie 
0733-12 28 38 eller 

Carina 070-571 9552.

Vi samlas utanför Högvakten kl 11.00.
Varmt Välkomna!

Carina och Britt-Marie

Samdansing 
i Gilledanser

Alla är varmt välkomna till 
Jämjö Folkets Hus

Tisdagen  9 oktober 
kl. 19.00-21.00

Danssmedjan sal 2 Intagsvägen
Tisdagen 6 november 

kl. 19.15-21.15

Tag med fi kakorg
Birgitta och Britt-Marie

Bengt och Lisbeth

Hamboringen på 
UPPVISNINGAR

lördag 1 september

LYCKEBY MARKNAD
Kl. 10.15-11.30 Bugg och Folkdans 

Ca kl 15.00 Gillelaget 

TROSSÖDANSEN
Klaipedaplatsen

Kl. 11.00 - 13.00 av Gille, Bugg, Line 
och ev. Square. 

samt Tipzy med Bugg och Lindy-hop 
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HÖSTMÖTE 
Härmed kallas samtliga medlemmar i 

Dansföreningen Hamboringen 
till ordinarie medlemsmöte

Lördagen den 13 oktober 2012 
klockan 15.00

I Danssmedjan 1,

Efter mötet bjuder föreningen på fi ka.
Välkommen!

Styrelsen

     Dagordning – se anslagstavlor.

Grillkväll

Till alla hamboringare!
Tag med fi kakorgen och kom till

Föreningsdans 
Fredagen den 7 september kl 18.00-21.00

Vi blandar och ger olika danser och vi får tillfälle 
att prova olika discipliner, t ex bugg, line o gille.

Lokal: Danssmedjan 2 (stora lokalen).

Tag gärna med vänner och bekanta, 
som får gästmedlemskap för kvällen för 20 kronor.

Bugg, gammeldans, squaredance, linedance, ballroom med vals 
och jive samt folkdans är kurser för nybörjare, som Hambo-
ringen erbjuder till hösten.
Fortsättningskurser i bugg, gilledanser, stuffa, barnstuffa, 
folkdans samt squaredance, linedance och rounddance på olika 
nivåer ingår också i utbudet. 

Det fi nns alltså många kurser att välja på. De startar söndagen 
den 9 september.  

Alla kurser, utom gilledansen i Jämjö, äger rum i lokalerna 
Danssmedjan 1 och 2. 

Du får dansa i hur många kurser du vill för en kursavgift.
Tänk på att betala avgiften i tid.  Allt framgår av inbetalningskortet, 
som bifogas denna tidning. 

Kursprogrammet bifogas detta Föreningsaktuellt och fi nns också på 
hemsidan www.hamboringen.se.

Ta en koll i kursprogrammet och tipsa gärna vänner och bekanta om 
vårt stora dansutbud!.

Dansa hela veckan lång!

Även i år fanns Hamboringen i en mon-
ter på Lövmarknaden. Och där har det 
blivit en riktig mötesplats för vänner och 
bekanta, inte minst för gamla och nya 
hamboringare. Trevligt är det och folk 
köper lotter, får en kopp kaffe och har man 
tur, går man hem med en vinst.
     Eva Melkersson är ansvarig för mon-
tern och ser till att den blir bemannad och 
att där fi nns det som behövs. Många hjäl-
per till och jobbar från arla morgonstund 
till sena kvällen. 
     Till alla som ställt upp säger vi, bra 
jobbat och hjärtligt tack!
                                       STYRELSEN

Bra jobbat och
hjärtligt tack!

I år hade squarsektionen förlagt sin årligen 
återkommande grillkväll på Bubbetorps 
gård, där det tävlades både i kunskap och 
i olika udda grenar där det bl. a. gällde 
att rulla boll på ett snöre, kasta stövel och 
labyrintspel. Kvällen avslutades som sig 
bör vid grillen.

               
                Text o foto: Jan-Åke Hansson   
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För 3:e gången genomfördes som-
markursen i  rounddans Phase III-IV i 
Karlskrona. I år var vi något färre, på 
grund av konkurrens från Hurdskursen. 
Men tack vare danskarna, 10 st, blev vi 
ändå 24 deltagare.
Årets tema var tango och Åke och Birgitta 
hade i vanlig ordning skapat en ny dans: 
La Rosita, med inslag av argentinsk tango.

Deltagarnas förkunskaper var varierande, 
men till slut satt den. Dessförinnan hade 
grunderna förstärkts i tangon Un Tango 
Del Cuore.  Övriga workshopdanser: It´s 
Your World Now  (rumba), Scheherazade 

( vals) och Woodchoppers´ Ball ( mixed). 
Musiken till rumban är fantastiskt fi n. Var-
för har vi inte dansat till den tidigare? Två 
extra miniworkshops hann vi också med. 
Grahms egen Muscrat Ramble ( single 
swing) och den av många älskade rumban 
Carnival.

Kvällsdanserna bjöd som vanligt på en 
trevlig mix av Åkes val och deltagarnas 
request. Vi fi ck dansa alla de 14 rytmer vi 
lärt oss.

Onsdagens gemensamma aktivitet var 
en utfl ykt till och lunch på Säljö udde. 

Den kraftiga blåsten gjorde, att vistelsen 
på utkiken blev kortvarig, men innanför 
strandbergen fanns en vindskyddad oas, 
där lunchen serverades. Vid båtresan däri-
från gungade det rejält. Förhoppningsvis 
fanns det fl ytvästar och räddningsbojar 
med, fast de ej syntes till.

En högt uppskattad Karlskronavecka, 
som vi gärna kommer tillbaka till. 
Lyckeby medborgarhus är en perfekt lokal 
med bra läge och gratis (!) parkering.

 Text: Brita och Jarl, 
 Hamboringare på distans (Eksjö)

Sommarkurs Rounddans Phase III-IV

Under våren 2012 har 13 av föreningens 
dansledare varit ute i skolorna, under 
projektet Dansen i skolan.  23 skolor 
har besökts och 2 275 barn har fått 
pröva på någon av danserna gilledans, 
linedance, bugg eller square.  

Dessutom medverkade fyra dansledare i 
projektet Olympie Day Rosenholm, under 
en dag i maj månad.

Dansledarna som varit i skolorna är 
Torbjörn Olsson och Ingegerd Andersson, 
square, Ann-Charlotte Heideman, Patrik 
Andersson och Per Anders Andersson, 
bugg, Birgitta Linnersjö, Lennart Malm, 
Lisbeth Kedjevåg och Bengt Pettersson, 
gille samt Bente Eklund, Eva Melkersson, 
Gunilla Klar och Lillemor Tillving, line.

Den 14 juni var dansledarna in-
bjudna till en träff för uppföljning 
av verksamheten.  Alla tyckte att 
det fungerat bra, och att de blivit 
väl bemötta i skolorna, samt att 
de var villiga att fortsätta med 
dansen i skolan under hösten. 

Det fi nns möjlighet att söka 
pengar till höstens verksamhet. 
Vi har fått mycket beröm för vår 
verksamhet med dansen i skolan 
från Blekinge Idrottsförbund. Det 
är bra PR för föreningen samt ett 
sätt att hitta nya medlemmar.

     Text o foto: Bengt Pettersson

Dansen i skolan

Dansledarna, som deltagit i projektet ”Dansen i 
skolan”, fortsätter gärna nästa termin.

Rounddansarna som deltog i sommarkursen i Karlskrona.
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Den 29 april 2012 arrangerades Dansens 
dag, som i år fi rade sitt 10 års jubileum. 
Platsen för fi randet var som vanligt Karls-
kronas konserthus och det var utsålt till 
sista platsen. Dansens dag var tillägnad 
dansen genom tiderna.  Många dansfören-
ingar deltog och Hamboringen represen-
terades av alla sina uppvisningsgrupper!
Det som var roligt att notera var, att det 
fanns en yngre publik i år. Det är ju lovande 
för framtiden, att yngre börjar intressera sig 
mer för dans.
     Programmet var upplagt i två avdelningar 
och de som var med på scenen var bland an-
nat Tipzy danceclub, Arrabescue, Estetiska 
programmet, Kulturskolan och så naturligt-
vis vi Hamboringare.

Folkdans med Smyge
Folkdanslaget inledde mycket stiliga i sina 
vackra folkdräkter, en dans kallad Smyge, en 
kombinationsdans av fl era danser. 

Gille dansade ”vid vägskälet” 
Därefter följde Gillelaget som illustrerade 
”Dans vid vägskälet”, vid 1900-talets början. 
Alla levde sig in i dåtidens dans med schottis 
och polka, då fl ickorna väntade på pojkarna, 
som lite runda under fötterna kom och artigt 
bjöd upp, med kepsen i handen. Många 
äldre kunde nog tänka sig tillbaka och min-
nas ungdomen och bli lite röda om kinden, 
måhända. 
   
50-tals-bugg med fl äkt
Så var det dags för motion. Buggarna 
äntrade scenen, med fart och fl äkt represen-
terande 1950-talet, även de tidsenligt klädda, 
med prickar på kläderna, tjusiga frisyrer och 
alla tillbehör. Very nice!

Rounddance i wienervals
I andra avdelningen framträdde Round-
dansarna, som dagen till ära, hade klätt sig i 
väldigt fi na aftontoaletter. Så vackra bal-
klänningar är det länge sedan jag och

publiken såg. Även herrarna hade fått på sig 
fi na skjortor och fl ugor tillika (de hade även 
byxor).  De framförde en mycket stilig och 
fi n wienervals. Det var nog många som blev 
lite nostalgiska efter den dansen.

Glittriga B.U.S i gille och line
Sedan var det dags för våra mycket duktiga 
B.U. S barn. De var fi nt klädda i blå kjol, 
svarta tröjor, tights och glitter i håret. De 

marscherade in till gilledansen Kopparslaga-
ren. Sedan övergick det hela till en line-
dance, med musik av Shakirras Waka Waka. 
De skötte sig föredömligt och var superduk-
tiga. Publiken var genast med på noterna, 
med att klappa händerna.

Fartfylld squaredance 
Så följde squaredansarna. Christer Bern 
callade och dansarna gjorde precis som han 
sjöng och det gjorde han bra, som alltid. 
Dansarna var inte sämre dom, de snurrade 
och bytte tvärs över och så vidare. Tyvärr 
kan jag inte de korrekta termerna, får bli 
bättre där.

Rymdålderns Linedancerobotar  
Sist men absolut inte minst, kom våra line-
dansare, för dagen utklädda till robotar. De 

 representerade då naturligtvis 2000-talet 
och rymdåldern.  De har skämt bort oss med 
sina lite ”galna” påfund, men det är alltid så 
roligt och lite spännande att se, vad de hittat 
på för att roa publiken. De lyckades, kan jag 
lova!!

Dansledardans
Det hela avslutades med att alla dansledarna 
dansade en dans på scenen, till publikens 
förtjusning. 

Må vi hoppas att Dansens dag får leva kvar, 
för vi behöver den för att sprida all glädje 
vi kan. Ge glädjen en chans, bjud upp till 
dans!!
              Text: Britt-Marie Samuelsson
              Foto: Inge Isaksson
Bilderna är tagna vid tidigare Dansens Dag.

DANSENS DAG DEN 29 APRIL 2012 

Dansen genom tiderna i fartfylld show
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Midsommar vid Skärvattnet, Nostal-
gitrippen, Engerdalingen, Dear One, 
Jannes Drejarpolka, Fest i Parken, 
Magdalena, Vitklövermazurka, Polka 
till Vedebymåla, det är gillevarianter av 
schottis, polka, hambo, vals, mazurka, 
som ingått i gilledansarnas uppvisning-
ar under sommaren.  

Sommarens uppvisningar började med att 
Gillelaget medverkade på Wämö, i sam-
band med nationaldagsfi randet.
     Efter genomförd uppvisning, gick 
färden vidare till Bengt Göran Lexhagens 
”ranch”, för att överraska honom med en 
uppvisning, då han fi rade sin högtidsdag 
där. Efter dansen bjöds vi på en härlig 
buffé i den vackra trädgården.
     Den 19 juni började våra uppvisningar 
inför midsommarhelgen på Fridlevstad 

servicecenter, där vi dansade i matsalen, 
beroende på att vädret inte var det bästa.
      Nästa dag var det dags att dansa på 
Elinebergs servicehems midsommarfest. 
Uppvisningen uppskattades av de närva-
rande, som hade samlats ute i den som-
marpyntade trädgården. 
     På midsommarafton började vi våra 
uppvisningar på Ekliden, där vi genom-
förde vårt dansprogram på gräsmattan vid 
höghuset. Där hade personal, anhöriga och 
boende samlats, för att titta på uppvis-
ningen.                 
     Därefter tog vi oss ut till Bengt o 
Lisbeth på Verkö, där det bjöds på en 
traditionell midsommarbuffé, innan färden 
gick vidare till Skönstaviks camping. Efter 
uppvisningen där fortsatte vi till Dragsö 
Camping, där vi traditionsenligt avslutade 
vårt midsommarprogram, med att dansa 

runt midsommarstången. Som vanligt var 
det många midsommarfi rare där, även om 
vädret inte var det bästa. Vi hade tur då vi 
hann fram till sista dansen, innan de första 
regndropparna föll. 

Hamnfest på Hasslö
 Den 30 juni var det dags att göra en 
uppvisning på Hamnfesten på Hasslö, 
då Carina fått en förfrågan om vi ville 
komma ut och visa upp lite danser. Där 
visade Gillelaget samt Håkan o Anita 
Ivarsson upp lite av vad Hamboringen har 
att erbjuda, inför höstens verksamhet. Vi 
dansade ett program med både gilledanser, 
bugg och linedance. 
     Till slut vill vi tacka alla dansare för er 
medverkan och för uppvaktningen i sam-
band med buffén på midsommarafton.
                    Text o foto: Bengt o Lisbeth

Sommaren med Gillelaget 

Gillelagets uppvisningar under sommaren inleddes på Nationaldagen i Wämöparken. Därefter dansade gruppen i Fridlevstad, 
Elineberg, Ekliden, Skönstavik, Dragsö samt på Hasslö.  

Här kommer gillegänget med bergsprängaren i spetsen för att överraska på 
Bengt-Görans födelsedagsfest.

Olika danser visades på Hamnfesten på Hasslö. 
Här Inger och Hasse i en virvlande vals.
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Tolv dansare från Hamboringen deltog 
i årets nationella gilledansträff, som 
varje år hålls i Oskarshamn under 
Kristi Himmelfärdshelgen. En av pro-
grampunkterna är, att presentera nya 
gilledanser från olika föreningar och 
Hamboringen fi ck detta år visa upp två 
nya danser. Båda är koreograferade av 
Birgitta Linnersjö; En dans vid Skära-
torpet och Midsommar vid Skäravatt-
net, med musik av Hasse ”Kvinnabös-
ke” Andersson.
-Det är inte självklart att få visa nya dan-
ser, eftersom många skickas in och detta 
var därför hedrande, säger dansledaren 
Bengt Pettersson. 
   Men Oskarshamn är mycket mer än 
dans, det är social gemenskap i allra hög-
sta grad.  Britt-Marie Samuelsson fattade 
pennan och berättar: 
Carina och Hasse hade sin vanliga ställ-
plats på Gunnarsö med sin husbil, med 
undertecknad och med maken som inne-
boende. Resten av gänget blev inkvarte-
rade hos vår gilledansare Jörgen och hans 
Britta, som bor i Oskarshamn.
     På torsdagskvällen hade vi ett litet 
grillpartaj på Gunnarsö som började utom-
hus, men tyvärr på grund av det kalla väd-
ret, fi ck sluta inomhus i ett av campingens 
samlingsrum, men det gick bra det också. 
Stämningen var på topp!
     På fredagen gick vi alla runt och tit-
tade på alla som dansade och som visade 
upp sina danser inne i centrum. Senare på 
kvällen träffades vi hos Jörgen och Britta. 
De bjöd på god mat och det var mycket 
trevligt (som vanligt) . Så ett stort TACK! 
till Er båda, för Er gästvänlighet från oss 

alla. Sedan fortsatte vi till Folkets park 
för att dansa till Rosmaries orkester. Trots 
kallt väder ute, var stämningen varm ur 
danssynpunkt i alla fall. Nya och gamla 
danser blandades i en salig röra, men det 
gick som, ja en dans faktiskt!
     På lördagen så blev det stadsdans. 
Då dansar alla föreningar från den fi na 
parken i Oskarshamn till centrum. Man 
börjar med schottis, följt av polka och 
sista sträckan hambo. Vi ställde upp med 
sex par. Vi skulle kunna bli fl er tycker 
jag, med tanke på att Oskarshamnsdansen 
forsätter även nästa år. Efter stadsdansen, 
så dansade alla medverkande nere på 
Brädholmen i ett par gemensamma danser, 

bland annat Rödluvan. Tänk 350 dansande 
människor, som förenas tillsammans i 
dansens virvlar! Efteråt gick vårt gäng 
för att avnjuta en middag på en fantastisk 
restaurang intill Brädholmen. Britta hade 
reserverat till oss och maten var mycket 
god och trevlig personal med bra service.
     På lördagskvällen dansade vi till 
Svantes orkester, som får med sig sin pu-
blik med väldigt mycket bra musik och sitt 
goda humör. Ett och annat skämt kostar de 
ju också på sig, vilket uppskattas av alla.
   Sista dagen söndag, samlas alla i 
Folkets park, för att lära sig nya danser, 
som skickas in av varje förening.  En del 
danser lärs ut och en del avnjuts bara av 
att titta på. I år hade Hamboringen två nya 
danser med sig, gjorda av Birgitta Linner- 
sjö. En dans vi Skäratorpet och Midsom-
mar vid Skäravattnet. Båda danserna var 
gjorda till Hasse ”Kvinnaböske” Anders-
sons musik.
     Undertecknad får ofta vara försökska-
nin till hennes danser, men det är jag mer 
än gärna, vi brukar samarbeta bra ihop. 
Vi invigde då våra nya röda kjolar och 
de blev väldigt uppskattade. De nya blå 
tröjorna var inte klara, så vi fi ck ta till våra 
vita, men det gick bra det också.  
      Alla begav sig sedan hemåt och vi 
tackade Jörgen och Britta för en trevlig 
helg.Vi som var där var: Lisbeth och 
Bengt, Hasse och Carina, Åke och Britt-
Marie, Stig och Inger, Ronny och Birgitta, 
Jörgen och Birgitta Linnersjö. Sist men 
inte minst Jörgens Britta.

        Text o foto: Britt-Marie Samuelsson 

Hamboringen visade nya gilledanser

”Sme’n Per tar fram sitt dragspel och 
Ola gnider sin fi ol, Carls Hulda har 
sitt pyttelilla munspel och sin nya 
RÖDA kjol!!” 
     Det är inledningsdansen till årets 
dansuppvisningar och dessutom just vad 
Gillelaget har tagit fram till sina nya upp-
visningskläder, en röd kjol. 
    Den 12 maj samlades en del damer 
från gillesektionen för att hjälpas åt att sy 
de nya  kjolarna. Birgitta Arvidsson och 
Birgitta Linnersjö sydde på sina symaski-
ner så de glödde, men de hanterade vant 
alla fi nesser som maskinerna hade på ett 
utmärkt sätt. Carina klippte till, ja inte oss 
andra men väl tyget. Ulla-Britt, Lisbeth 
och Britt-Marie försökte att hjälpa till så 
gott de kunde, men vi bar fram bord och 
servade med kaffe när det blev dags för 

lite fi kapaus,  innan det tog fart igen vid 
maskinerna och klippbordet. Efter ytterli-
gare en syträff var kjolarna klara och bars 
vid sommarens uppvisningar.  Till de röda 
kjolarna bär dansarna blå, alternativt vita 
tröjor. Om ni undrar vad herrarna har på 
sig?  Ett är säkert, herrarna får ha lång-
byxor i stället för röd kilt.

                   Text: Britt-Marie Samuelsson

De nya röda kjolarna

Dansledarna Bengt och Lisbeth på 
stadsdansen i Oskarshamn.

Birgitta Linnersjö är dansskapare och Britt-
Marie Samuelsson får vara träningsobjekt. 
Två av Birgittas gilledanser, ”En dans vid 
Skäratorpet” och ”Midsommar vid Skära-
vattnet” med musik av Hasse ”Kvinnabös-
ke” Andersson, visades upp av dansare från 
Hamboringen på den årliga gilledansträffen 

i Oskarshamn. Det var då också premiär för 
de ”röda kjolarna”. 
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Vissa vänner får man för livet. Mari-
anne från USA, Boston, är en av dem. 
Det var hon som tog hand om gilledans-
gruppen vid amerikabesöket 2005, då 
hon organiserade arrangemangen och 
ställde upp på alla sätt. Hon upplät 
också sitt hem för några av dem…
Det blev därför ett kärt återseende, då 
Marianne och Everet från Amerika kom på 
besök till Karlskrona den 10 juni, för att 
för att stanna fram till den 14 juni. Ingvar 
o Britt-Marie stod som värdfamilj under 
deras vistelse här. 
     Givetvis fanns i stort sett hela gillelaget 

på plats, när Britt-Marie o Ingvar sam-
lade ihop oss, för att träffa de långväga 
gästerna. Vi grillade korv och tävlade i pil-
kastning och prickskytte, där vi verkligen 
sattes på prov. Det blev en härlig eftermid-
dag med många upptåg och skratt. 
     På tisdagen tog Britt-Marie, Lisbeth 
och Bengt våra gäster på en båttur med 
Gåsefjärden.  Därefter tog vi en promenad 
runt i Karlskrona och tittade på många av 
våra sevärdheter. Dagen avslutades med 
grillning hemma hos Bengt o Lisbeth.
    På onsdagskvällen bar det av till Erings-
boda Brunn på dans, för den svenska 

danskulturen ville Marianne uppleva även 
denna gång. För Evert var det en ny upple-
velse med svensk dans, där damerna är på 
bettet och bjuder för fullt. Han fi ck inte en 
lugn stund, till hans stora förnöjelse…
     På torsdagen var det dags för Marianne 
och Everet att åka vidare till Köpenhamn, 
för att sedan ta en båtkryssning, innan 
färden gick vidare hem till USA igen.   
     Alla vi som var över i USA 2005 tyckte 
det var roligt att Marianne ville komma 
till Karlskrona och träffa oss under sitt 
Sverigebesök.
Text Bengt o Lisbeth . Foto: Inge Isaksson

Kärt besök från USA

BUS – Barnen lär bugg, line o kultis
Vårterminen i år har varit bra, med tanke 
på våra duktiga busiga busbarn. De har 
som vanligt dansat med liv och lust och 
lärt sig mera gilledanser, linedance och 
naturligtvis bugg, som verkar vara lite av 
en favoritdans. Alla barnen hade sin av-
slutning med sina anhöriga, som de också 
fi ck visa och lära ut sina danser till, det är 
ju roligt att kunna något som inte mamma 
och pappa eller syskonen kan.
     Även avslutning som vanligt med oss 
ledare blev av och det med ett restaurang-
besök. Mycket uppskattat av oss alla!
     Barnen medverkade också på Dansens 
dag och det gjorde de med den äran. Alla 
var fi nklädda med blå kjolar och svarta 
tröjor, superfi na, till och med lite glitter 
här och där. De tågade in till gilledansen 
”Kopparslagaren” och övergick sedan i 
linedance till Shakirras ”Waka Waka”. 
Kanoooonbra allihop!
    I höst blir det lite mera grunddanser i 
gammaldans. Lite mer tid kommer att 

ägnas åt bland annat schottis och polka. 
Självklart ska vi också dansa både lined-
ance och bugg, fattas bara annat!
Vi vill passa på att tacka alla Ni föräldrar 
som kör Era barn till dansträningarna. 

Välkomna till dansen i höst!

Elisabeth, Susanna, Nathali, Britt-Marie

Marianne (nederst t v) och Everet (nederst t h) från Boston, USA, togs väl om hand av gilledansgänget vid sitt besök i Karlskrona. 
Båda är dansentusiaster och de fi ck också prova på den svenska danskulturen
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Hamboringens folkdanslag har haft en 
hektisk, men trevlig sommarsäsong. 
Den inleddes med heldagsträning på 
logen i Söremåla, som Bengt välvilligt 
ställer till vårt förfogande varje år. 
Vår första uppvisning var i Kristianopel på 
Nationaldagen, tillsammans med Spel-
mansgruppen Jordnära. Ett samarbete som 
vi uppskattar mycket.
     Midsommar inleddes som vanligt på 
Lövmarknaden i Amiralitetsparken, där 
fl inka händer fi xade midsommarstången, 
som sedan med Mf Axel fördes till Nätt-
raby, där den numera förvaras inom låsta 
grindar under natten. Midsommarfi randet 
i Nättraby inleddes med att folkdanslaget 
hämtade stången och reste den på planen, 
där fi randet tog sin början. Efter uppvis-
ningen där var det dags för nästa framträ-
dande - på Wämö. Även där förväntas att 
vi ska hjälpa till att resa midsommarstång-
en innan festligheterna kan börja. Efter 
vårt framträdande där, fi ck barnen dansa 
runt midsommarstången, under ledning av 
Rune med bistånd av Naemi, som såg till 
att ringarna fungerade.
     Midsommardagen inleddes med 
dansuppvisning, efter utegudstjänsten på 
äldreboendet Björkhaga. Därefter var det 
dags att åka till Torhamns midsommar,

irande på Idrottsplatsen där. Ytterligare 
ett framträdande återstod, innan alla fi ck 
koppla av med eget helgfi rande, nämligen 
Jämjö församlings utegudstjänst.   
   Vårt sista framträdande var på slåtter-
ängarna i Steneryd den 21 juli. Eftersom 
det nu hade gått några veckor sedan vi 
senast dansade, så samlades vi hos K-G o 
Ingrid för träning och efter kaffe o goda 
kakor var det dags att bege oss till Stene-
ryd. Även här var vädrets makter med oss 
och i stålande solsken framförde vi vårt 

program. Efter framträdandet där, bjöd 
Elsa o Björn på kaffe o tårta i sin trädgård 
i Torhamn. De som ville kunde även ta sig 
ett dopp vid den närliggande badstranden.

Nybörjarkurs i folkdans! 
Folkdanslaget efterlyser fl er dansare och 
inbjuder till nybörjarkurs på söndagar 
kl 18.30 - 19.30.
 
                      Text: Sonja o Rune Persson
                      Foto: Inge Isaksson

Hektisk, men trevlig säsong för 
Folkdanslaget

Folkdanslaget har en ärofylld uppgift, som de utför med bravur, när de klär midsommarstången i Amiralitetsparken på Lövmarknads-
dagen. Under sommaren har de sedan gjort många uppskattade framträdanden. 
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Visste ni, att vi hade ett alldeles eget 
piratgäng i Hamboringen? Jodå, visst 
har vi det. Och lördagen den 11 augusti 
visade de upp sig i Piratbyn på Barnens 
Sail, som höll till på Bastion Aurora.
     Det hela startade i sann piratanda med 
ett slagsmål, både med knytnävarna och 
svärdfäktning. När slagsmålet hade löst 
sig, började uppvisningen av dansen.
     Bugg, Linedance och Gille turades om 
att visa upp sina danser för besökarna. 
Många stannade till för att titta på pirat-
dans med Hamboringens pirater, stora som 
små.
     Jag tyckte det var riktigt roligt att se 
dem dansa, och det tror jag nog att publi-
ken också tyckte. En av besökarna tyckte 
det var riktigt roligt, han ville till och med 
hjälpa till och dansa med mormor. Det är 
nog en framtida Hamboringare, det är jag 
ganska säker på.
      Ett stort tack till Hamboringens pirater 
från Gille, Buggen och Linedancen för 
ett fantastiskt uppträdande. Tack för att ni 
ställde upp och klädde ut er och kom och 
dansade.
     Tack till Johan som hjälpte oss med 
musiken. Och tack till "Bloody Annie - 

De sju havens skräck" för att vi fi ck 
komma  och visa hur kul vi har det i Hambo-
ringen.                            Text o foto: Lene Linde

Piratdans med Bugg, Line och Gille

När terminens kurser är slut, tar som-
marens aktiviteter vid. Varje vecka är 
det öppen dans hos någon eller några av 
landets många linedance-klubbar. Närmast 
oss ligger Kalmar, som kör bryggdans 
varje måndag, hela sommaren lång. Och 
vi Karlskronadansare har givetvis varit där 
och hälsat på, vid ett par tillfällen.
     Det bjuds på ett antal större evene-
mang under sommaren. Bl a så åkte ett 

helt gäng linedansare från Hamboringen 
till High Chaparall i början av juli. Under 
fyra hela dagar dansas det från morgon 
till kväll. Det fi nns naturligtvis möjlighet 
att uppleva hela den småländska western-
staden också, om man nu inte orkar dansa 
hela tiden.
     Några av oss besökte Cortina i 
Falkenberg, där det gavs workshops och 
öppen dans i tre dagar, med en jätteduktig 

koreograf från Storbritannien som gästin-
struktör. Vallsjön i Sävsjö fi ck också besök 
av oss, och några dansare har varit neråt 
Skåne.
     Själva har vi haft tre sommardanser, 
två på Dragsö och en i Danssmedjan (pga 
vädret).
Där hade vi besök från bl a Ronneby, 
Kalmar och Österlen.
                           Text: Annette Hedlund

En linedansare tar inte semester…
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Lex Krönika

Öppet alla dagar mellan kl 08.00 – 21.00

Polen i mitt hjärta.
Jag och min fru Maud reser mycket. Vi skulle gott kunna heta Taikon, vara tattare, 
zigenare, romer eller vad som helst, tillåtet eller inte. I vart fall blir reslusten obe-
tvinglig när det våras. Vår vana trogen reste vi oss ur sängen, en obeskrivligt tidig 
vårmorgon. Tog halva bohaget och begav oss välpackade (?) iväg. Äntrade en bekväm 
buss tillsammans med en oändlig mängd obekanta, destination Krakow.  Lagom 
avslappnade valde vi plats, med hänsyn till solen och kursen. Såg oss omkring, ifall 
det skulle fi nnas någon smålänning ombord, för sådana känner jag omedelbart igen. 
Anlade samma ansiktsuttryck som alla andra, d v s här kommer vi som varit med om 
att bygga Sverige, ge oss det vi så väl förtjänar, nu eller med detsamma. Danmark i 
fl ygande fart, färja i stilla vatten och sedan mötte vi den enda vår jag känner till i år.  
Det är skönt att resa med buss genom okända landskap. Res till Polen, det lönar sig på 
alla sätt. När polackerna har fått sin välfärd och vi förlorat vår, då har man glädje av 
att ha”rekat” (rekognoserat) där. 

Canada go.
Javisst, för att ta livtag med indianer och fi ra en annorlunda midsommar och en som-
mar som jag inte sett. Men vad jag saknade min fru, som blev hemma för att dansa 
med gillelaget. Dansa gjorde jag i Pow Wov, indianernas ”hembygdsfest”. Så an-
norlunda rytmer, men samma dansglädje och praktfulla dräkter, alla åldrar och moder 
jord till ära. Mitt reservat heter First Nation White Sand, där jag är hedershövding 
bland Ojibwayindianerna. 

Mässlivet.
Nu kan man ju inte vara i Canada hur länge som helst. Efter att som avslutning upp-
levt Canada Day ( i klass ned 17 maj) drog jag hemåt till svensklivet, där man hissar 
fl aggen i smyg. Så här års innebär det Oxo mässliv. Så efter några sommardanser och 
målardagar på ranchen svidar jag om, lastar släpet, tar denna gång med chefen över 
allt d v s min fru, samt hela bohaget. Till Eskil Erlandssons härliga sommarprat ( han 
måste veta precis hur jag levt min tid) styrde vi norrut, som vi gjort i många år, för att 
tampas med Fjälls Angels.

Posten framför allt och banken efter allt.
Det händer saker på resor, punktering, tappad mobil och kamerapaj i Canada, bensin-
slut så när som på 1 liter i Lappland, posten som dribblade bort vår livsviktiga kort-
betalningsmaskin, som for runt i hela Norrland samt banker, som inte vill ha pengar. 
Okontant blev jag med dem, enär de inte ville ta emot kontanter. 

Roligast var när min fru Maud måste legitimera sig på ICA i Piteå, när hon köpte en 
Norrlandsguldpilsner. På burken stod ”Inget tjafs. Inga konstigheter. Bara en god öl”.

Sommar, sommar, sommar - var är du?
I min småländska by kallades en stökig” luns” för ”krickedick”.

Vi syns på dansgolvet!
Bengt-G Lex, Krickedicken

Vi reser oss igen !
Squaresektionen hade i år sin loppis lörda-
gen den 5 maj, där det kom en jämn ström 
av hugade spekulanter på allt från glas och 
porslin till stereoanläggningar m m.

                  Text o foto: Jan-Åke Hansson 

Squaresektionens 
loppis

POLSKANS HISTORIA
I SVERIGE OCH SPÅR

Hej alla Hamboringare, 
detta är kanske något för Er!

Söndag 25 november. 
Konserthusteatern. 

Två dansföreställningar samma kväll. 
Polskans Historia och Spår. 

Folkmusik och dansföreställning, som 
med befriande distans, penetrerar en fet 

hinna av knätofsfördomar.
Pris 150.-. Bokas på Turistbyrån 

Tel. 303490. 
Grupprabatt för fl er än 10 st 120 kr/st.  

Kontakta då tel. 303483.
Riksteatern

Frågor, kontakta 
Brith Lindström , 070-8888291



Hej alla glada hamboringare! Hoppas alla 
har haft en underbar sommar, trots att den 
har varit blåsig och solfattig. 
     Vi i 60+gruppen hade i alla fall tur 
med vädret, när vi en underbar majdag var 
bjudna till Barbro och Per-Erik, till deras 
härliga hem på Knipehall. Lekar och grill-
ning stod på programmet och vi ägnade 
oss åt båda med liv och lust. Malte och 
Per-Erik var grillmästare och det skötte de 
med den äran. Vi avslutade med gott kaffe 
och hembakat, som vårt kära värdpar hade 
tillverkat. Vi tackar Barbro och Per-Erik 
för en underbar dag och vi hoppas att vi 
får återkomma.
     När jag sitter och skriver detta, så 
återstår augusti av sommaren. Den fl yger 
alldeles för fort iväg, men snart träffas vi 
igen, för dansen är ju snart igång. Må så 
gott alla och på återseende i september.
 
                         Text: Birgitta Larsson
                         Foto: Inga Andersson

Sommarrapport från 60+

Sture Larsson och Nils-Erik Andersson en hel del att prata om. Båda har varit 
med i Hamboringen i många år och trivs gott i 60+!

Välbekanta ansikten för många hamboringare här samlade vid samkväm på hos Barbro och Per-Erik på Knipehall. 

60+-gruppen träffas på onsdagar i Dans-
smedjan 1 mellan kl.16.00-18.00. 
Där har man allt möjligt trevligt för sig, 
förutom att man dansar i lite lugnare tempo. 
Känner du dig mogen är du hjärtligt väl-
kommen dit! Ledare är Britt-Marie Olsson 
och Sture o Birgitta Larsson. 


