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Kristoffer, 
11 år, en 
hejare på 
linedance
Att dansa linedance 
är det roligaste 
som finns, säger 
Kristoffer, 11 år.  
Han började dansa 
när han var nio 
år och hänger bra 
med i svängarna, 
även på de mer 
avancerade dan-
serna. 

Sid 5. 

  UR INNEHÅLLET: 

  Kurs för buggledare …sid 4

  Fotogalleri från kurser.   
                            ..sid 6
  

Kort…om dans             ...sid 7

Träd in i dansen
Folkdans                      ...sid  8

Från gille och square  … sid 9
        

Kreativt höstmöte      ..sid 10                    
        
Lex Krönika             …sid 11

Dans på stan            …sid 12



FÖRENINGSAKTUELLT
Tidning för medlemmar i
Dansföreningen Hamboringen

Redaktion:
Maud Lexhagen, redaktör
Tfn 0455-20229, 073-0920229
maud.lexhagen@telia.com

Inge Isaksson, foto o layout
Tfn 0455-27480
info@ingesfoto.se

Ingegerd Andersson korrekturkoll.

Ansv. utgivare: Britt-Marie Samuelsson

HEMSIDA: 
www.hamboringen.se
Webbmaster: Ingmar Albinson
Tfn 0457-26366, arb 0455-75619

Vill du ha något publicerat på hemsidan 
maila till 
webbmaster@hamboringen.se.

LOKAL o KANSLI
Danslokaler: 
Danssmedjan 1 och 2  
Intagsvägen, Backabo
(Infart mittemot Dynapac)

Postadress:
Dansföreningen Hamboringen
Box 6001, 371 06 Karlskrona
Tfn 0455-26060
Plusgiro: 65 38 08-6
Bankgiro 400-5856
Org.nr 835000-5420
E:post: info@hamboringen.se

MANUSSTOPP
10 december 2013

NÄSTA FÖRENINGSAKTUELLT
kommer ut i december 2013.
Kommer i brevlådan tillsammans 
med vårens kursprogram.

För aktuell information kolla

www.hamboringen.se
INNEHÅLL
3   Blandat
4   Kurs för buggledare
5   Kristoffer 11-årig linedansare
6   Bildsvep nybörjarkurser
7   Kort sagt…om dans
8   Trevligt att råkas, gilledans
8   Squaredanskul
9   Träd in i dansen – folkdans…
10 Inspirerande höstmöte…
11 Lex Krönika, annonser
12 Dans på stan… 

2 Föreningsaktuellt nr 3 2013

Hej alla dansvänner!

Nu har vi kommit en bit in på höstterminen! Hoppas 
att alla ni som börjat i nybörjarkurserna har funnit er 
väl till rätta och att alla ni andra i fortsättningskurserna 
dansar på som vanligt.

Så här i början av höst/vintermörkret är det roligt att 
ha dansen, som livar upp det hela. Tiden går alldeles 
för fort bara, nyss var det ju sommar. Om någon ser 

farbror Tid så säg åt honom att ta det lite lugnt, man hinner ju inte med honom alls! 

Jag har varit ute i en del nybörjarkurser. Har tyvärr inte hunnit med alla, men det 
kommer. Det är roligt att möta nya medlemmar och jag tycker det är viktigt, att 
komma ut och hälsa på i kurserna.

Jag söker fortfarande ledare till barngruppen, om nu någon skulle känna sig manad.

Och så en liten uppmaning till alla icke dansande medlemmar. Kom och hälsa på i 
grupperna, ni är välkomna när ni vill.

Så har vi då haft höstmöte, lördagen den 12 oktober. Ett bra möte, med mycket 
diskussioner, om än det ena och än det andra. Det som var mest beklagligt var, att 
vi inte var mer än 20 personer på mötet. Mycket beklagligt, med tanke på att vi 
är nästan 500 medlemmar. Visserligen var det fint väder, men mötet är ju bara en 
eftermiddag, en gång på hösten. Det var en av frågorna vi pratade om. Hur ska vi 
kunna väcka föreningskänslan hos våra medlemmar? Hur ska vi kunna få medlem-
marna till våra, ack så viktiga möten? 

Jag vet att det är svårt att få ihop tiden, särskilt om man har barn, som också ska gå 
på sina aktiviteter. Vi lever i en tid av stress, både i hemmet och på arbetet. Det är 
ändå viktigt, att fler visar intresse, för att vara med och påverka i framtiden.

Hur vill vi att kurserna ska fungera och hur ska vi kunna locka mer folk till våra 
kurser? 

Jag hoppas, att alla tar tillfälle i akt och stoppar ner lite tankar, förslag, önskemål 
och så vidare i förslagslådorna. Era åsikter är viktiga, för alla de som är dansledare 
och för styrelsen. 

Nu söker vi medlemmar, som skulle vilja ta hand om en gemensam avslutning efter 
kursslut i höst. En från varje sektion till att börja med. Kanske det vore en liten 
start, för att lära känna andra dansare?

Jag ser i alla fall positivt på framtiden för Hamboringen, som den obotliga optimist 
jag faktiskt är. Så får det bli!

Ha en bra höst! Vi syns i dansens virvlar!!

Britt-Marie

Ordförandens spalt

Bente Eklund och Håkan Ivarsson har många järn i elden. Förutom att de är flitiga 
dansare, så är de utsedda till valberedning i föreningen. Vid nästa årsmöte i februari 
2014, är det dags för vissa personer att väljas om, eller ersättas i de olika sektioner-
na. Valberedningen vill gärna ha hjälp med att få in förslag på personer från de olika 
sektionerna. 
Bente Eklund, tel. 0455-49251
Håkan Ivarsson, tel. 0455-50078 

Nya funktionärer behövs till nästa år
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Presentkort till jul!
Det närmar sig jul och man skall köpa julklappar… 

Det kan vara svårt att hitta på något.  
Då kan ett presentkort på en terminsavgift till

 en danskurs vara ett alternativ. 
Tag kontakt med kassören i föreningen, 

så hjälper han dig. 

Bengt Pettersson, tel. 0455-29379.

Ge bort en

Valskurs inför 
bröllop i present
Känner du någon som går i giftas-
tankar och inte har lärt sig att dansa 
vals? 
     Då kan du ge bort ett present-
kort till brudparet, på en dansut-
bildning i vals. Genomförandet blir 
en överenskommelse med dansle-
dare och brudparet. 
     Kontakta Lisbeth eller Bengt, 
tel. 0455-29379.

32 medlemmar från Hamboringen pas-
sade på tillfället att delta i en utbildning 
i hjärt- och lungräddning, som genom-
fördes vid fyra tillfällen, den 5 och 19 
oktober, i föreningens danslokal. 
     Deltagarna fick genomgång av 
stabilt sidoläge, fria luftvägar, hjärt- o 
lungräddning och tryckförband. Detta 
övades sedan praktiskt. Dessutom visa-
des en film om hur hjärtstartare fungerar. 
      För kostnaderna i samband med 
utbildningen fick vi hjälp av SISU.
      Lärare var Kenneth Nyström, som 
har fått sin utbildning genom Cardiolog-
förbundet, som i dag är en del i  Svenska 
rådet för hjärt-lungräddning. Kenneth 
har arbetat med detta i ca 30 år

               Text o foto: Bengt Pettersson 

Utbildning i hjärt- och lungräddning

Nästa 
SAMDANSNING
för gilledansarna 

äger rum tisdag den 
5 november kl 19.15 -21.15 

i Danssmedjan sal 2, 
Intagsvägen,

dit alla hälsas välkomna!

Vid fyra kurstillfällen i oktober har medlemmar i Hamboringen deltagit i en utbildning i 
hjärt- och lungräddning (HLR). Här ser vi några som deltog den 19 oktober. 

I höst har vi ett par som håller på 
att lära sig vals inför sitt bröllop, 
till sommaren 2014. De har fått en 
valskurs i present. Gör som dom!
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Innan höstens kursstart, har moderna sek-
tionens buggledare haft ännu en kurs med 
Kim Jörgensen. Kim som är en erkänd 
lärare i bugg, har under flera år haft kur-
ser, som har hjälpt oss och även dansen, 
att utvecklas. Buggen har fått ett lyft och 
gjorts mer ”dansant”.
     Årets kurs hade vi i Danssmedjan, till-
sammans med några dansledare från Tipsy 
dansklubb.
     Vi gick igenom en hel del om vår dans 
och lyssnade och kände på en hel del 
musik. Vi gick också igenom hur musiken 
och dansen bör höra ihop, bl. a att man 
kan höra skillnad på vers och refräng.
     Denna kurs kommer verkligen att ge 
deltagarna mycket på en steg 3:a. Ty-
värr har vi ingen ”Ren steg 3:a” just nu, 
eftersom det kom för få deltagare när den 
startades.
     Just nu heter Steg 3 ”Social danskurs” 
och äger rum kl 16.45 på söndagar. Hjärt-
ligt välkomna!

       Text: Patrik, Ann-Charlott och Mona
       Foto: Inge Isaksson

Kurs för buggdansledare
Musikanpassning med Kim Jörgensen

Välkommen att dansa

Social bugg
Söndagar kl 16.45-18.15
Danssmedjan 1
Har du lärt dig grunderna i bugg i steg 1 och steg 2 och vill 
lära dig lite till?  
Eller var det ett tag sedan du dansade bugg och vill prova på 
igen? Då har du chansen nu!  
Hamboringen kör ”social bugg” söndagar kl 16.45-18.15 i 
Danssmedjan 1 (lilla lokalen). 

Ledare Patrik, Ann-Charlott och Mona. 

Kim Jörgensen instruerar i bugg med musikanpassning.  Fr v Per-Olof Palhagen, 
Carina Magnusson, Ann-Charlotte Heideman, två dansledare från Tipsy, Helen Ahlin, 
Patrik Andersson, Per-Anders Andersson och Nathalie Ivarsson (skymd) var några av 
dansledarna som var med på utbildningen. Deltog gjorde också Hasse Hansson.

Patrik Andersson och Nathalie Ivarsson (bilden 
överst) och Per-Anders Andersson och Ann-
Charlotte Heideman (nedan) intensivtränar.

Praktisk övning.
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Vid en av Hamboringens uppvisnings-
danser noterade jag en liten yngling i 
linedansarnas uppvisningsgäng. Han 
dansade sina steg med stor säkerhet och 
hängde bra med sina äldre danskamra-
ter, avspänt, glatt och säkert. Rytmen 
sitter och steguppfattningen är solklar.

Så klart man blev lite nyfiken. Det handlar 
om Kristoffer Hansson, 11 år. Trots sin 
ålder har han redan dansat i fyra terminer. 
Han var alltså nio år när han började!

Kristoffer följer i mammans spår. 
Mamma Pia Hansson har dansat line-
dance i många år. Kristoffer har frivilligt

och med stort nöje följt med sin mamma 
på danskurserna i flera år, innan han själv 
började dansa. 

- Intresset är helt självvalt, säger Pia. Här 
har inte behövts någon övertalning. 
     Mamma Pia har försökt locka in 
Kristoffer även på andra intressen, t ex 
bordtennis och fotboll, men Kristoffer har 
målinriktat valt linedansen.

Kristoffer går i femte klass och bor i 
Holmsjö, tillsammans med föräldrarna och 
storebror Markus. 
Är Markus också intresserad av dans? – 
Nej han har pappas intressen, motorer och 
teknik och sånt, säger Kristoffer. 

Krisoffer är en flitig kursdeltagare och 
dansar flera gånger i veckan, på det man i 
linedancens värld kallas L2 och L3, d v s 
de mer avancerade kurserna. Han deltar 
också i uppvisningsgänget. Och han strålar 
av entusiasm, när jag pratar med honom. 
Är linedance svårt, frågar jag. 
 -Nej, men vissa danser är svårare, andra 
lättare, man får lyssna till musiken och 
göra som ledarna visar.  Det går bra. 
-Intresset tar inte slut efter kurskvällarna. 
Hemma står han ofta framför datorn och
tränar linedance. Kristoffer har också
skrivit, eller koreograferat som det heter, 
några danser. 
-Dessa får jag provdansa först, säger Pia.  
Sedan visar han dem för Lisen Brixvi, en 
av föreningens dansledare.
Någon jämnårig finns inte i linedance-
grupperna, men det bekommer inte Krist-

offer någonting. Han är en självklar del i 
gänget.  -Att dansa linedance är det 
roligaste jag vet. Jag kommer att fortsätta 
länge, menar Kristoffer. 

Förhoppningsvis, har Hamboringen en 
kommande linedanceledare i Kristoffer. 
Får han själv bestämma, så blir det så.

                                                            

För Kristoffer, 11 år, är linedance 
det roligaste som finns

Kristoffer gör sina steg med stor säkerhet och hänger bra med sina danskamrater.

Foto: Inge Isaksson
Text: Maud Lexhagen
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Bildsvep från några av grundkurserna

Gruppen Linedance Senior dansar torsdagar kl 14.00-16.00 i Danssmedjan 1.

Linedansarnas nybörjargrupp, med inslag av ”veteraner”, har 
sin kurs onsdagar kl 17.30-19.00 i Danssmedjan 2. Därefter 
tar fortsättningskursen vid.

Bugg, steg 1, finner vi i Danssmedjan 2 på måndagar 
kl 18.30-20.00. Därefter är det bugg steg 2.

Här stuffakursens nybörjargrupp, förstärkt med dansare från fortsättningsgruppen. Denna kväll leddes gruppen av Patrik Andersson 
och Hasse Hansson (längst ner t h). 
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Kort sagt … om dans
Varför och när började du dansa? Vad ger dansen dig? Ditt bästa tips till den, som 
aldrig dansat förr.  Vilken typ av dans ligger närmast hjärtat? 

Det frågade vi några av dansarna i Hamboringen, när vi besökte Danssmedjan en 
torsdagkväll.

Annica Brunell
Annica började dansa 2006, för att en 
jobbarkompis tyckte, att hon skulle göra 
det. -Jag hade inte dansat förut och gick 

nu tre terminer 
nybörjarkurs 
i linedance. 
Det var svårt 
i början, men 
väldigt roligt 
och alltefter 
som gick det 
lättare. 

     Nu, sju år senare, är Annica instruktör 
och dansledare i linedance. Vilken tur att 
hon lydde sin kompis goda råd.
     Dans skapar glädje - det är helt 
enkelt jätteroligt, säger Annica. Man får 
en stark gemenskap med dem man dansar 
ihop med, lagkänsla, och en välbehövlig 
motion.
     Om jag skulle tipsa någon att börja 
dansa, så skulle jag framhålla just detta 
och att det är skönt att röra sig till musik.
     Själv tycker jag bäst om linedance, för 
den innehåller så sköna rytmer och har 
steg, som återfinns i många andra danser, 
som t ex rumba, cha-cha och flera mo-
derna danser.
     Jag är inte främmande för någon slags 
dans, har gått buggkurs och tycker om 
ballroomsdanser.
     Vi linedansare deltar i många ”event” 
runt om i sydsverige, Värnamo, Norrkö-
ping och Skövde, som är extra stort. Det 
är stort intresse, många deltagare och man 
får hela tiden nya vänner.

Berit Svärd-Blomberg
Jag har ända sedan ungdomen tyckt om 
dans. För 10 år sedan ville jag lära mig 
bugg. Tidigare har jag gått gammaldans-
kurs i Jämjö. Jag hade hört talas om Ham-
boringen och valde en buggkurs där.
     Det är dumt att inte dansa, ty det ger 
såå mycket av glädje, gemenskap och 
motion.
     Jag tipsar alla i min omgivning om 
nyttan med att kunna dansa. Ni vet inte 
vad ni går miste om, brukar jag säga.
     Just nu går jag bugg fortsättning och 
stuffakursen.
     Att bugga är jag väldigt glad för och 
jag går också på allmänna danser, t ex i 
Eringsboda.

Kerstin Eriksson och 
Gunhild Gullin
- har dansat förr, säger de med glimten i 
ögat, och gått kurser i olika sammanhang.

     Nu har det tänt till igen. De upp-
märksammade Hamboringens annons om 
kursprogrammet och anmälde sig.
     De dansar nu för fullt gilledanser, fox-
trot och bugg i stuffakursen och upplever 
glädje och gemenskap. Samtidigt hör jag 
hur skratten klingar i danslokalen. -Och 
motion får man säger Kerstin och torkar 
svetten i pannan. 
     Gunhild gillar snoa, men enas med 
Kerstin om, att modernt nog är bäst.
     Deras tips till andra är - gör som 
Helene Sturefelt (präst i Karlskrona) - lär 
er dansa.
Det uppmanade hon alla i en danspaus, på 
Bredasjöns festplats.
     Kerstin och Gunhild var där. Alltså nu, 
liksom förr, är de ute på allmändans.

Camilla Johansson och 
Andreas Ottosson
-Det var Camillas idé, att vi skulle gå på 
danskurs. Och min fars rekommendation, 
att vi skulle dansa i Hamboringen, för 
det gör han och trivs här, säger Andreas 
Ottosson, som aldrig tagit ett danssteg 
tidigare. Camilla hade fått inspiration av 
sin mamma, som gärna dansar. 
     Men paret gjorde en deal. Camilla 

skulle följa med ut i båten, mot att Andre-
as följde med på danskurs. Så blev det och 
nu dansar paret i stuffas nybörjargrupp. 
     -Det kändes lite nervöst och stelt i bör-
jan, men nu kan man slappna av och ta det 
lite lugnare, säger de båda. Det är roligt, 
speciellt när man gör framsteg. 
    Vi har lärt oss grundsteg, tränat takt-
känsla och lärt oss lite snurrar i buggen 
och grundsteg i foxtrot. Gammeldans 
däremot är svårt. 
    -Men vi har fastnat för buggen. Den vill 
vi fördjupa och kommer att gå på bugg-
kurs till våren. 
      Dansar ni på allmänna danser?  - 
Nej, det har vi inte gjort hittills, men det 
kommer vi nog att göra, när vi känner oss 
tryggare i dansen. 
     Tips till den som aldrig dansat förr? 
- Gå på kurs och försök, även om du är 
osäker.  Man kommer snabbt in i dansen. 
Det blir roligare hela tiden.

Lars Gullmak
- Jag är en ständig kvarsittare, skämtar 
Lars. Han har dansat i många år och ca 

15 år i Hambo-
ringen. Har gått 
kurser i bugg, 
gammeldans/gille 
och latindanser. 
    -Det finns 
många fördelar 
med dans, säger 
Lars. Främst är 
det ett roligt sätt 

att få motion på. Det är inte min grej, att 
vara i en träningshall och lyfta järnskrot. 

Dansen ger mycket mer.
     De senaste åren har Lars dansat stuffa. 
–Det är omväxlande och där finns allt: 
bugg, foxtrot och kultis. Min populäraste 
dans är nog bugg, eftersom man kan 
utveckla den och att det är en friare dans, 
åtminstone som kille.
    Dansar du på allmänna danser? - Ja, på 
sommaren i Mörrum på söndagarna! 
    Ditt tips till den som aldrig dansat förr?  
-Killar, börja dansa! Det är roligt, man får 
motion på ett trevligt sätt och på dansen är 
man verkligen behövd! 

Text: Maud och Bengt-Göran Lexhagen.  
Foto: Inge Isaksson 
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Trevligt att råkas, ja, 
det var det, och så 
hette också dansen, 
som inledde sam-
dansningen i Jämjö 
Folkets Hus, tisdagen 
den 18 oktober.  
     Birgitta Linner-
sjö och Britt-Marie 
Samuelsson hade tagit 
fram ett lättdansat och 
roligt program, med 
såväl nyare som lite 
äldre gilledanser, som 
vi 40-talet dansare 
genomförde med ele-
gans, om vi får säga 
det själva. Oftast står 
vi som frågetecken, 
när vi får reda på vil-
ken dans vi ska dansa, 
vi känner ju igen nam-
net, men hur gör man 
stegen, undrar vi lite 
till mans och hoppas, 
att danspartnern har 
koll på läget… 
     Det är därför väldigt bra, att våra 
dansledare går igenom danserna och visar 
turerna och på så sätt friskar upp våra min-
nen. 
    Dansledarna Lisbeth Kedjevåg och 
Bengt Pettersson från den gästande gil-
ledansgruppen lät oss prova på ”Gamle 
Svarten” i schottistakt och även den gick 
som en dans. 

 ,

Ett 20-tal av Hamboringens squaredansare 
samlades på Danssmedjan den 28 septem-
ber, för sin sedvanliga höstaktivitet. 
    Efter ca 2 timmars dans bjöds det på 
exotisk planka och hembakad fika.  
    Kvällen avslutades med ytterligare en 
stunds dans och som synes på fotot, är 
squaredans fantastiskt roligt. 
     Som vanligt höll vår duktige clubcaller 
Christer ordning och reda på oss dansare.

                                Text o bild: Jan-Åke

Squaredanskul

Trevligt att råkas…

Här stuffakursens nybörjargrupp förstärkt med dansare från fortsättningsgruppen. 
Denna kväll leddes gruppen av Patrik Andersson och Hasse Hansson (längst ner t h). 

I mitten  Lasse Nilsson och Ingegerd An-
dersson har minst sagt kul och i bakgrun-
den ser vi Ji-Be Magnusson och Anette 
Abramsson, Callern Christer Bern, Mikael 
Hultgren och Roland Lundström.

20-talet gilledansvarianter stod på pro-
grammet denna kväll, som avslutades med 
den anrika dansen ”Huka er gubbar”.  Då 
var det ”drag i galoschen”, med herrar-
napå knä och damerna som cirklade runt 
och fångade upp en kavaljer, för att snurra 
runt i polkan. 

 En rolig danskväll i glada vänners lag 
var till ända. Nu ser vi fram mot nästa 
samdans, tisdagen den 5 november i Dans-
smedjan. 

                               Text: Maud Lexhagen
                               Foto: Bengt Pettersson
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Det var högtidligt och lite utöver det 
vanliga, när Hamboringens folkdansare 
deltog i en mässa, ”Träd in i dansen – 
En svensk folkdansmässa”, som fram-
fördes på Ronneby torg lördagen den 
21 september. 
Detta är en folkligt musikantisk mässa, 
där de vanliga folkdansrytmerna bildar 
stomme. Mässan, med text och musik av 
Per Harling och musikarrangemang av 
Susanne Bågenfelt, är arrangerad för kör, 
melodiinstrument och ackordinstrument. 
     Tongivarna, Korinterna, Backaryd-Öl-
jehults kyrkokör, Sancta Mariakören och 
Hjortsberga-Edestads kyrkokör framförde 
mässan tillsammans med Hamboringens 
folkdanslag. 
     Mässan inleddes med procession, där 
kantor Anna-Maria gick i täten, med efter-
följande folkdanslag och deltagande körer 
och avslutades med kyrkkaffe på torget.

Träd in i dansen!
I dansen för livet
är ingenting givet
men mycket kan ges!

                           Text: Viveca Syrén

”Träd in i dansen -
En svensk folkdansmässa”

Hamboringens folkdanslag var en av aktörerna, som medverkade i Träd in i dansen -En svensk folkdansmässa”, på  Ronneby torg 
den 21 september. 
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Inspirerande höstmöte 
som engagerade

Det var många som framförde synpunkter på höstmötet. Bl a kom Håkan Ivars-
son med förslag på olika sätt att marknadsföra föreningen. 
Fint dekorerade bord, med löv o äpplen 
i höstens vackra färger och kaffe med 
härliga mackor och godsaker, välkom-
nade den trogna skaran medlemmar, 
som kom till Hamboringens höstmöte 
den 12 oktober.
     Vi var inte många, ett 20-tal, men 
desto mer engagerade.  Efter sedvanliga 
mötespunkter var ordet fritt och diskus-
sionen gick hög.

Valberedningens arbete har inletts och Hå-
kan Ivarsson och Bente Eklund lämnade ut 
listor till berörda sektioner, som ska före-
slå kandidater till sin respektive sektion.
Ett förslag om att utöka antalet styrelsele-
damöter, tas upp på årsstämman. 

Kassören Bengt Pettersson informerade 
om de möjligheter som finns att få in lite 

pengar till sektionerna, såsom lottoförsälj
ning och burkinsamling. Man kan också
bidra till föreningen genom Svenska Spel 
på nätet. Se hemsidan www.hamboring-
en.se. Kontakta Bengt för mer info.

Att ha en gemensam dansfest, gärna med 
orkester och något att äta någon vecka 
efter det att alla kurserna haft egen avslut-
ning, föreslogs. Denna danskväll skulle 
kunna arrangeras av en grupp, bestående 
av en representant från varje sektion, dvs 
gille, square, moderna, line, folkdans, 
stuffa och 60+. Nu börjar arbetet med att 
få ihop denna grupp, vilket får ske i res-
pektive grupp.  Hur detta ska organiseras 
närmare, kommer styrelsen att meddela.

Hur vi ska locka fler medlemmar till 
höst- och årsmötet ventilerades. Kanske 

ska vi försöka med lite dans efteråt, som 
förr i tiden. 
Hur ska föreningen marknadsföra sig 
och förmedla det roliga med dansen och få
fler medlemmar, var en annan av frågorna 
som ventilerades. 
           - Vi måste marknadsföra oss bättre, 
genom att t ex visa upp oss på strategiska 
platser, ta en svängom och dela ut kurs-
program, föreslog Håkan Ivarsson och 
la fram konkreta förslag på utformning. 
Alla höll med och vi går vidare med den 
inriktningen..

Hur gör vi med obalansen damer/her-
rar på kurserna, var en annan fråga som 
diskuterades. I år har det varit speciellt 
många damer på en del nybörjarkurser och 
det ställer stora krav på en dansledare, att 
få detta att fungera. 
     Squaredansarna löser damöverskottet 
med ”änglar” och i gilledansen finns också 
”änglar”, d v s damer som kan dansa ka-
valjer. Här en speciell eloge till Anita och 
Nathalie Ivarsson, som dansar kavaljer 
nästan jämt, på de flesta danser! Men det 
finns fler, som kan den konsten…
     Knäckfrågan är, hur man ska få fler 
män mer intresserade av dans och vara 
med på kurserna? Någon ställde en fråga 
om att göra som andra föreningar och 
uppmana folk att anmäla sig till nybörjar-
kurserna med danspartner. Men det är inte 
riktigt Hamboringens filosofi, konstatera-
des det. Vi vill ge alla möjlighet att vara 
med!

Det här var bara en del, av vad som togs 
upp på mötet. Den kärntrupp som befann 
sig där, hade en kreativ och trevlig efter-
middag.

En finess och bonus i Hamboringen är, 
att du får dansa i hur många kurser du 
vill, när du har betalat din kursavgift. 
Du bör givetvis ha lärt dig grunderna, 
innan du går in i fortsättningsgrupperna.
     Kurserna har nu nått halvtid, men 
om du vill hänga på i fortsättnings-
grupperna och dansträffarna, så kan du 
hoppa in. Tag gärna med dig danspart-

ner och män är speciellt behövda.
     Kursutbudet är stort: Bugg, gille-
dans, stuffa (foxtrot, bugg och kultis), 
squaredance, linedance, dansträff 60+ 
och folkdans. Du kan också vara med i 
FAR-Fysisk Aktivitet på Recept.
    Kolla i dansprogrammet och på hem-
sidan, www.hamboringen.se
 

Det går att hoppa in… Har du någon idé, om hur du vill ha kur-
serna? Något att förbättra? Förändra? Är 
det någon dans vi ska ta upp? Vill du ha 
någon mer kurs på dagtid? Bugg t ex? 
     Du kan ta upp vad du vill. Vi tar gärna 
emot synpunkter och kreativa förslag. 
Lägg en lapp i Förslagslådorna, som finns 
i både Danssmedjan 1 och Danssmedjan 2.  
Eller kontakta ordföranden, Britt-Marie 
Samuelsson, tel. 0455-57034, mobil 073-
312 28 38. Mail: brittmarie.samuelsson@
glocalnet.net.

Vad tycker du?

           
Text o foto:

Maud Lexhagen
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Öppet alla dagar mellan kl 08.00 – 21.00

”Griskul”
I min hembygd fanns en gång en fyndig man, som körde kreatursbilen. En gång 
hade han ärende till godset Värnanäs. Ägaren presenterade sig med sitt namn 
”Svinhufvud”.  Jaha, sa Erik, mej kallar dom ”Gris-Erik”.

En annan gång blev han stoppad av en polispatrull. Med myndig röst frågade en av 
poliserna: Hur många grisar har du egentligen?  Jo, sa Erik, det är en hel del, men 
jag har plats för två till.

För en tid sedan arbetade vi på mässan ”Öppna varv” på Orust. Västkustborna är
gladlynta och berättar gärna historier. Johansson, som var lagbas bland Göteborgs
kommunalarbetare, och hans handgångne man Kalle, var en dag som bortblåsta. 
Verkmästaren blev irriterad och begav sig ut på skallgång. Sent omsider hittade han 
dem, när han lyfte på locket till en gatubrunn. Där satt de, spelade kort och fikade. 
Högröd i ansiktet röt verkmästaren ”Vad i … gör ni?”  ”Nja, sa Johansson, inte 
mycket, inget särskilt.”  ”Och jag hjälper Johansson”- sa Kalle snabbt.

Nu till hemmaplan. Jag delar allt i vått och torrt, med min lagvigda. Dock vill jag 
inte dela kostnader för skönhetskrämer, enär jag inte tycker hon behöver dem. För 
RABARBERKRÄM kan jag ta hela kostnaden.

När jag var i min krafts dagar, det är man knappast nu, tjänstgjorde jag under 
60 – och 70-talen, ofta på KA 4 i Göteborg. Där fanns på den tiden en sjusärdeles 
officer, vid namnet Leden. Han ledde min och många andra unga officerares fysiska 
fostran. Kapten Ugglas radiosända morgongymnastik framstod härvid som en 
gäspning.
Om vi inte utförde alla akrobatiska övningar på plint, bock, barr, ringar och ribbsto-
lar till hans belåtenhet, riskerade vi permissionsförbud för maskning.

Likaså ledde han min första vinterutbildning 1962, vid foten av Snasahögarna i 
Jämtland. En mycket säregen upplevelse. Vad sägs om snöpulsning i halvmeterdjup 
snö och sträng kyla klockan sex varje morgon, som uppmjukning inför dagens 
vedermödor, som t ex skidskytte med kulsprutepistol till skjutmomentet och på 
kronans vita björkskidor. Very nice Ferry. Fullständigt livsfarligt. Eldprovet var 
tremilen, vilken han lyckades lägga 29 km starkt uppför och en km brant utför, för 
dem som tog sig i mål. Om ni tycker att jag överdriver, så gör jag det, men ytterst 
lite och jag överlevde.

Jaja, ur led är tiden, jag menar ur tid är Leden. Ha det!

Bengt-G Lex

Lex Krönika

Tack
Hjärtligt tack till Gillelaget för 

uppvaktningen på
min födelsedag

Ulla-Britt Karlsson

Tack gillelaget för
 uppvaktningen 

på min 70-årsdag.
Lisbeth Ohlsson

Arbetsgivaren kan erbjuda sin personal 
motionsaktiviteter av enklare slag och 
mindre värde vid motionsanläggningar, 
som ligger skilt från arbetsplatsen. Den 
anställde kan också själv betala motions-
avgiften och mot kvitto få ersättning från 
arbetsgivaren för sitt utlägg.
     Motion i form av danskurs i Hambo-
ringen räknas som friskvård och kursav-
giften kan därmed skattefritt betalas av 
arbetsgivaren. Kontrollera först med din 
arbetsgivare, om de ersätter enligt skat-
teverkets regler för friskvård.
     Läs mer på Skatteverkets hemsida, 
sök på friskvård.

Visste du 
...att dans 
i Hamboringen är friskvård



Lördagen den 31 augusti var några 
Hamboringare och Tipsy dansklubb 
samlade på Klaipediaplatsen i Karls-
krona. Line, bugg och gilledansare 
visade upp sig med sina respektive 
danser, för lördagsflanerande och shop-
pande Karlskroniter. 
     Det gjorde de med stor bravur och 
visade alla att det ”gaur” å dansa temins-
tingen överallt!  Även Tipsys dansare var 
på hugget, när det gäller att visa upp sin 
dans, som var Bugg och Lindy hopp.
     Vi varvade friskt mellan gilledans, 
bugg från Tipsy sedan följde linedance, 
lindy hopp och Hamboringens buggare. 
Sedan började vi om från början och det 
gjorde vi med stor energi!! Vi höll på 
mellan kl. 11.00 till 13.00. Regnet höll sig 
tack och lov borta, så vi hade i alla fall tur 
med vädret

Vi avslutade dansuppvisningen med att 
ALLA! dansare från båda föreningarna, 
förenade sig i en gemensam dans. Det 
vill säga att alla dansade “sin” dans, till 
samma musik som var av Irländsk karak-
tär. Där ser man, dans och musik förenar 
oss alla och det tycker jag är fantastiskt!
    Karlskronas eget Tuff Tuff - tåg kom 
och gick med täta mellanrum. Det är synd 
att det tåget inte går till Emmaboda, för 
då kanske folk hade kommit dit med tåg, 
i stället för med buss. Det verkar vara 
pålitligt, med tanke på avgångarna. Det är 
ett trevligt inslag för turister, tycker jag. 
Vilket också vår dans är. 

Vid pennan: Britt-Marie Samuelsson
Foto: Inge Isaksson o. Bengt Pettersson

Dans på stan – 
bra PR för dansen

Gilledansarna i rivig polka på Klaipedaplatsen.

Ordföranden Britt-Marie Samuelsson 
var speaker och höll i trådarna.

Per-Anders Andersson och Ann-Charlott 
Heideman (bilden ovan) och Nathalie 
Ivarsson med kavaljer visade svängig 
bugg.

Linedansarna i taktfasta rytmer.


