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Ordförandens spalt 

Hej! 

Ja, så var vi då igång med en ny termin av dansande igen. Hoppas att 

alla funnit sig till rätta i alla kurserna, fortsättningskurser så väl som 

nybörjar. Ett särskilt välkommen till Er som har valt att dansa i vår 

fantastiska förening! 

Eftersom vår redaktion är vakant så har vi fått gå andra vägar för att 

kunna ge ut en tidning över vad som hänt, bland annat i sommar med 

alla uppvisningar som varit. Det blir en liten tidskrift som kommer ut 

en gång på hösten och en på våren, är det tänkt. 

Vi i styrelsen skulle vara glada om det finns dansdeltagare som är 

intresserade av att vara med i de olika sektionerna som finns.               

(Moderna, Square, Line, Folkdans och Gilledans) och medverka för 

föreningens bästa. Vi vill gärna ha medarbetare som inte har något 

annat uppdrag som dansledare eller styrelseledamot. Vi behöver alltid 

duktigt folk som vill engagera sig. Vi behöver även medarbetare till 

tidningsredaktionen. 

Jag vill passa på att tacka alla uppvisningslag som varit i gång i 

sommar lite varstans i kommunen. Jag vet ju vilken tid Ni lägger ner 

på Er dans. Ni utgör dessutom en viktig del av föreningen och gör 

god reklam för densamma med era uppvisningar. Ett varmt tack! 

Sommardansen på Wämö tillsammans med Tipsy och Crazy Stepz 

blev lika lyckad i år också. Denna gång i Tipsys regi. Vi var ca 115 

personer där och dansade och hade trevligt tillsammans. Ett 

samarbete som vi ska fortsätta med. 

Om Ni har några förslag eller något annat Ni undrar över får Ni gärna 

vända Er, i första hand till Era dansledare eller till mej eller någon 

annan i styrelsen. Det finns brevlådor i respektive lokaler. Jag har 

telefontid måndag – fredag klockan 18-19. Helger stängt. Finns på 

0455/26060 

Jag hoppas att alla i föreningen Hamboringen vill medverka till att 

alla ska trivas och att vi dansar och har roligt tillsammans! 

Britt-Marie Samuelsson 

Kassörens spalt 

Ännu en säsong snart avverkad 

med fakturor för inbetalning 

till föreningen. Det har varit 

lite sent att få iväg fakturorna 

men även svårt att få ut 

fakturan till rätt person. Från 

och med vårterminen kommer 

era personnummer att finnas 

med på listorna. Vänligen 

kontrollera att det stämmer. 

Anledningen till detta är att 

det finns några stycken som 

har samma för- och 

efternamn.  

Nytt för år 2018 blir att 

medlemsavgiften på 150 kr 

betalas för ett helt år och inte 

som nu på 75 kr uppdelad per 

termin och inbakad i 

dansavgiften. På fakturan 

kommer det att stå en rad 

med medlemsavgiften och en 

rad för kursavgiften. 

Carina Magnusson 

  

Hamboringen dansar på 

Danssmedjan 1 o 2 på 

Intagsvägen 3 i Karlskrona och 

i Jämjö Folkets hus.  

Postadressen är: 

Dansföreningen Hamboringen, 

Box 24,        372 21 Ronneby. 

PG: 65 38 08-6, BG: 400-5856 

Org.nr: 835000-5420 

Webbadresser:  
www.hamboringen.se, 

webbmaster@hamboringen.se, 

info@hamboringen.se, 

kassor@hamboringen.se 

Denna upplaga av tidning är helt baserad på inlämnade bilder och 

texter. Ju fler som lämnar texter och bilder, ju mer varierad blir 

tidningen. Likaså kvalitéten på bilderna blir efter vilken kvalitet det är 

på inskickat material. Jag hoppas att ni får lite glädje av tidningen 

och är med i nästa utskick med egna bilder och texter. 

Carina Magnusson 

http://www.hamboringen.se/
mailto:webbmaster@hamboringen.se
mailto:info@hamboringen.se


FOLKDANS-SEKTIONEN 
 
 

Sommaren med folkdansarna började med 

firandet av Sveriges Nationaldag i vackra 

Wämöparken. Tillsammans med Jörg och 

Liina, två duktiga och engagerade musiker, 

framförde vi Rose-Maries födelsedagspolska 

samt Karen Ann. Vi ser fram emot att få dansa 

fler gånger till deras musik.  

Nästa framträdande var den 15 juni på 

Kungsmarken vid panncentralen. Där var våra 

invandrare inbjudna till midsommarfest. 

Förutom dans bjöds det på mat och fika. 

Arrangör var Blekinge museum. 

 

Midsommarfirandet började som vanligt redan på 

Lövmarknadsdagen i Amiralitetsparken med att 

klä midsommarstången och transporterar den 

med båten Axel till Nättraby, för att sedan nästa 

dag klockan tolv resa den i parken vid Nättrabyån 

då midsommarfirandet tar sin början med dans 

kring stången under proffsig ledning av Helen 

Magnusson.  Därefter följde vårt program inför 

månghövdad publik.  

Midsommardagen var som vanligt engagerade av 

Jämjö församling. Denna gång fick 

arrangemanget flyttas in i församlingshemmet på 

grund av regn. Där framförde vi vår dans växelvis 

med Patriks predikan. Mycket lyckat och 

uppskattat av såväl dansare som 

församlingsmedlemmarna.  

Avslutningen på sommarens framträdande var på slåtterdagen 

vid Steneryds Lövängar. Här framförde våra duktiga dansare 

bland annat 

Bågdansen iklädd 

blomsterbågar, en 

dans som väl 

passar in i denna 

miljö. En 

härligeftermiddag 

som uppskattas av 

såväl dansare som 

publik.  

Text: Rune och 

Sonja 

 

Bilderna är från vårens avslutning 



GILLEDANS-SEKTIONEN 
 

Dansen i skolan under våren 

Det har inte varit så stor efterfrågan om gilledans i skolan i vår, men den 10 maj besökte vi 

Saltöskolan. Vi dansade med eleverna i årskurs F-2, ca 40 min i varje grupp. För årskurs F handlar 

det om att gå och klappa/stampa i takt till musiken. Eleverna i årskurs 1 fick dessutom dansa 

polkasteg. Årskurs 2 dansade samma danser som årskurs men då som bytesdanser. 

 

Oskarshamnsdansen 2017 

Vid Kristihimmelsfärdshelgen ägde den sedvanliga kultisdansen rum i Oskarshamn. I tre kvällar 

dansas det gilledans så svetten lackar och nivån i vattendunkarna sjunker snabbt. På fredagen var 

det uppvisning på Flanaden av flera grupper och på lördagen var det utbyte av danser. 

Undertecknad hade förmånen att tillsammans med Jörgen Holm, få visa upp två danser: 

Trossöblandning, en schottisvariant till musik av Vikingarna, samt En dans på Råön, en valsvariant 

som är en hyllning till Rock-Olga. Vi fick både kramar och tack för en fin vals. Tyvärr ryktades det 

att detta kanske var sista dansträffen. Vi får hoppas att så inte är fallet.                                                    
Vid pennan: Birgitta Linnersjö.  

 

 

 

 

 

 

Gemensam våravslutning för G1 och G2 på Danssmedjan 

Kvällen började med att 

fortsättningskursen, G1, dansade 

grunddanser och enkla gilledanser i en 

timme. Därefter kom G2 in i dansen och 

båda grupperna dansade en halv timme 

tillsammans, innan vi åt gemensamt. 

Därefter fortsatte dansen för G2. Några G1 

dansare stannade kvar ytterligare en stund.  

Text o foto: Bengt o Lisbeth 

 

 



GILLEDANS-SEKTIONEN 
 

   Dansledarna Birgitta Linnersjö och Britt-Marie Samulesson får höra några väl utvalda ord från Johnny 

Wester och Ronny Arvidsson 

 

Dansavslutning för vårterminen i Jämjö. 

 

Gilledanslaget 

Vi är ett glatt gäng på 27 personer som 

dansar och har roligt tillsammans. Under 

kurstid tränar vi varannan torsdag. Efter 

kursernas slut tränar gillelaget varje torsdag 

fram till midsommar inför sommarens 

uppvisningar. Vi väljer cirka 10 danser som vi 

tränar hela året. Du som är intresserad är 

välkommen att prova på inför sommarens 

uppvisningar år 2018. 

 

   Sommarens uppvisningar 

 

 

Midsommarveckan började med en uppvisning på 

servicehemmet i Fridlevstad. Det var sju par som 

dansade och genomförde vårt dansprogram på 30 min. 

Efter dansen blev vi bjudna på jordgubbstårta och kaffe 

tillsammans med ett 60-tal personer som var där och 

firade midsommar. Det var en trevlig eftermiddag med 

fika, dragspelsmusik och lotteri. På onsdagen var vi åtta 

par som dansade enligt tradition på Elineberg i Rödeby. 

Efter dansen bjöds det på kaffe och jordgubbstårta. 

 

Midsommarafton kl 11.00 var vi sju par som dansade på 

Ekliden. Då det var fint väder kom många vårdtagare 

och personal ut och tittade på vår uppvisning. Som vanligt åkte hela dansgänget hem till Bengt och 

Lisbeth på Verkö för en enkel lunch.  



GILLEDANS-SEKTIONEN 
 

 

 

Vi fortsatte sen till Skönstavik där vi dansade på 

dansbanan. Det kom många och tittade på. Som 

vanligt avslutade vi vår uppvisning på Dragsö. Då 

vädret var skapligt, var det fler än vanligt som 

stannade kvar och tittade på våra danser efter de 

traditionella ringlekarna. Efter dansens slut stannade 

några dansare kvar för en gemensam fika.   

 

 

 

 

 

 

Då Bengt-Göran Lexhagen fyllde 75 år 

var gillelaget inbjudna till ”Ranchen”. 

Trts att det var en arbetsdag kunde 15 

personer ställa upp. Vi tågade sista 

biten till musik. På ranchen bjöds på 

exotisk planka med dricka. Lite dans 

blev det till två danser ur sommarens 

program ute i gröngräset. 

Text o bild: Bengt o Lisbeth 

 



LINEDANCE-SEKTIONEN 
 
 

 

Höst/torgmarknad den 16 september. 
Line dansarna var i full gång på 
stortorget. De lockade folket som stod 
runt om att hänga med och pröva på. Det 
var uppskattat av publiken. Undertecknad 
och fler Hamboringare var genast med på 
noterna och dansade linedans av 
hjärtans lust i det vackra höstvädret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text o foto Britt-Marie Samuelsson 



SQUARESEKTIONEN 
 

 

Påskdans 
 
Squaresektionen avslutade vårsäsongen med traditionsenlig klubbdans annandag påsk 17 
april. Vi var ca 35 squaredansare som denna lite kyliga eftermiddag/kväll samlades för att 
dansa några timmar, äta gott och umgås. Som vanligt ledsagade genom de olika ”tipparna” 
av vår duktiga clubcaller Christer 

 
Text Jan-Åke Hansson, Foto Karina Landgren 

   

  

 

 
Kursavslutningar våren 2017 
 
Några bilder fotade under avslutningskvällarna våren 2017. De kurser som genomförts under 
våren är C1, A2, A1 och Plus, Mainstream.  
Alla vi squaredansare vill framföra ett stort tack till vår dansledare/caller Christer och även till 

Karina som håller ihop våra kurskvällar.  

 

 



SQUARESEKTIONEN 
 

 

Text o foto 
Jan-Åke Hansson 

 
Höstaktivitet 14 oktober 2017 
Det var ett 30-tal squaredansare som samlats på Danssmedjan för vår traditionsenliga 
höstdans. Vi dansade ett antal ”tippar” innan det var dags att ta paus för att äta lite gott, 
sedan fortsatte dansen någon timma till, som vanligt med vår duktiga caller Christer som 
tillsammans med dansarna bidrog med gott humör och som alltid trevlig stämning.  

 

  

Foto Karina Landgren                              

Text Jan-Åke Hansson 



DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN 
 

Internationella Dansens dag den 29 april  

firades på Wachtmeister med uppvisning av 

Gillelaget, senior-buggen och line-dansarna. 

Dansgrupperna byttes om efter varje dans så det 

blev ett varierat program under ca 1,5 timme. Då det 

var på en lördag var det mycket folk som passerade 

och stannade upp en stund och tittade. Firandet 

fortsatte därefter i Amiralen där Gille. Line och 

Buggarna genomförde ett blandat program på 1,5 

timme. För andra gången firade Hamboringen 

Internationella Dansens dag på detta sätt, vilket 

upplevs positivt för både dansare och åskådare. 

Detta ger också bra reklam för föreningen då man 

kan få personlig kontakt med publiken. 

Krogsmåla i Flymen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild på dansarna i Krogsmåla, på spelmansstämman vid 
Flymens hembygdsgård. De dansade som vanligt bra 
och publiken var nöjda.           

Text o bild: Britt-Marie Samuelsson 
 

News55 Seniorfestival 

För första gången arrangerades denna festival på 

Stortorget i Karlskrona. Torget var en sprakande 

arena med utställare, föreläsningar och 

underhållning. Gillelaget blev inbjudna att medverka 

under mottot ”Dans är friskvård, glädje och 

gemenskap”.             

Text o bild: Bengt o Lisbeth 



DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN 
 

Trossödansen den 26 augusti 

Inför höstens kursstart genomfördes som 

tidigare år Trossödansen på Klaipedaplatsen. 

Hamboringens samt Tipsy Dance club 

medverkade. Det bjöds på ett omväxlande 

program med gammeldans och linedans av 

Hamboringen, samt bugg och Lindy hop av 

Tipsy Dance club. Som avslutning dansade 

alla grupperna gemensamt, med olika 

danstyper, till musiken Cykeln e nyckelen med 

Danne Stråhed. Uppskattat av publiken.  

 

 
 

 
Nästan 50 personer samlades till samdansningen i Jämjö på tisdagskvällen. Vi samlades kl.19 
och sedan började tonerna ljuda och fötterna dansa. Som vanligt fick vi börja med några enkla 
danser innan geniknölarna behövde gnuggas. Birgitta lärde oss en lugn vals, Britt-Marie en 
svängig schottis och Patric tillsammans med Ann-Charlotte slängde ihop en egen låt också. Det 
var tre mysiga danser som alla uppskattade. Lite missar här och där, men vad gör det om 100 år. 
Efter en timmes dansande hade vi en liten fikapaus. En tid att fylla på alla kalorier man dansat 
ner och samtidigt prata om dittan och 
dattan. Sen var det dags att svänga de 
lurviga igen. Ytterligare en timmes dans, 
sedan var tiden slut. Alla tycktes haft en 
mycket trevlig kväll med mycket 
variation i danserna. Visst längtar vi tills 
nästa gång det är samdansning. Dock 
är det inte förrän nästa år, så vi får hia 
oss lite. Jul och nyår måste hinna firas 
först. 
 

  Text o bild: Nathalie Ivarsson 



NYBÖRJARKURS 
 

Dag Aktivitet Plats Tid Kod Dansledare Tfn 

       

Må Bugg  

Senior 

 Danssmedjan 1 13.10-14.10 

Kursstart 15.01 

BS  Per-Olof Palhagen 

Susanne Svensson 

0455-330380 

073-2246588 
       

 

Må 

 

Bugg  

  

 Danssmedjan 2 

 

 

 

 
 

 

18.00-19.00 

Kursstart 15.01 

 

B1 

Per-Anders Andersson 0768-903559 

 

FORTSÄTTNINGSKURSER 
 

Dag Aktivitet Plats Tid Kod Dansledare Tfn 
       

       

Må 

 

 

Må 

Bugg senior 

 
 

Bugg forts. 

Danssmedjan 1 

 
 

Danssmedjan 2 

14.15-15.45 

 
 

1910-20.10 

BS 2 

 
 

B2 

Per-Olof Palhagen 

Inge Isaksson 
 

Per-Anders Andersson 

 

0709-322177 

0455-27480 

 

0768-903559 

 

Må 

 

Squaredance 

 

Danssmedjan 1 

 

18.30-19.30 

 

S5 

 

Karina Landgren 

 

0730-485741 

 A2 V 4-5 uppehåll   Christer Bern 0705.388896 

       

       

Må Squaredance Danssmedjan 1 19.30-21.00 S4 Karina Landgren 0730-485741 

 P/A1 V 4-5 uppehåll   Christer Bern 

 

0705-388896 

       

Ti Squaredance Danssmedjan 1 18.30-20.00 S6 Karina Landgren 0730-485741 

 C1 V 4-5 uppehåll   Christer Bern 
 

0705-388896 

Ti Squaredance Danssmedjan 1 20.00-21.30 S1 Karina Landgren 0730-485741 

 

 

Fortsätta Plus V  4-5 uppehåll   Christer Bern 

 

 

0705-388896 

       

Ti Gammeldans,forts. 

Snoa,Schottis 

Polka,vals,Hambo 

och enkla  

gilledanser 

Danssmedjan 2 17.30-19.00 G1 Lisbeth Kedjevåg 

Bengt Pettersson 

0455-29379 

0708-293790 
 

       

Ti Dansträff 

Gille 

Danssmedjan 2 19.15-21.15 G2 Lisbeth Kedjevåg 

Bengt Pettersson 

0455-29379 

0708-293790 

       

       

       

       

Ti Dansträff Jämjö FH 19.00-21.00 G5 Britt-Marie Samuelsson 0733-122838 

 Gille    Birgitta Linnersjö 0706-526789 

       

       

       

On 60+ gruppen Danssmedjan 1 15.00-17.00 P0 Ulla-Britt Olsson 0455-22385 

     Lennart Malm 0455-92190 

       

       

On Linedance Danssmedjan 1 17.30-19.00 L2 Annica Brunell 0733-998970 

     Anette Hedlund 0733-998597 

       

On Linedance 

 

Danssmedjan 1 19.10-20.40 L4 Anette Hedlund 0733-998597 

 Motionsdans    Bente Eklund 072-1717956 

       

       

       

 
 

       

       

       

Dag Aktivitet Plats Tid Kod Dansledare Tfn 

       

       

To linedance Dansmedjan 2 13.30-15.30 Ls Bente Eklund 0455-49251 

 Senior    Eva Melkersson 0706-218751 

 

To 

 

Linedance 

 

 

Danssmedjan 1 

 

19.30-21.00 

 

L1 

 

Bente Eklund 

Eva Melkersson 

 

0455-49251 

0706-218751 

To Linedance  Danssmedjan 1 18.00-19.30 L3 Annette Hedund 0733-998597 

 Workshop    Lisen Brixvi 0702-889514 

 Jämna veckor 

 

 

     

To Gillelaget Danssmedjan 1 17.45-19.30 G3 Lisbeth Kedjevåg 0455-29379 

 Träning    Bengt Pettersson 0708293790 

 Udda veckor      

       

       

       

To Stuffa forts Foxtrot 

Bugg 

Gille 

Danssmedjan 2 18.30-20.30 M4 Patrik Andersson 

Ann-Charlott Heideman 

0733-735378 

0768-900850 

       
       

       

Sö Folkdans Danssmedjan 1 18.30-20.30 F2 Sonja & Rune Persson 070-6443178 

       

       

  
 

     

FAR= Fysisk aktivitet på recept. 

 Måndag Danssmedjan 1     10.30-12.00     Fr    Eva Melkerson     0706-218751  

                                           Susanne Jönsson Lindström  0733-960232 

Lätt Linedance är lämplig för dem som fått recept från sjukgymnast. Även andra som behöver 

 ett lättare rörelseprogram med koordination och benstamp (bra mot benskörhet) är välkomna! 

Man skall kunna grunddanserna för denna kurs 

Man skall kunna grunddanserna för denna kurs 

Man skall kunna grunddanserna för denna kurs 

 


