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”Ge glädjen en chans,  

bjud upp till dans” 



 
Ordförandens spalt 

Terminen lider mot sitt slut och jag hoppas att alla har varit nöjda 

med sitt dansande detta halvår. Nu hoppas jag att vi kan gå mot 

ljusare tider och att det blir vår och sommar snart.  

Vi har passerat ett årsmöte som tyvärr inte bevistades av så många 

medlemmar. Vi har också haft ett extra möte gällande ekonomin och 

rätade ut några frågetecken där, eftersom man inte kan besluta om 

ekonomiska saker på ett årsmöte. Vill ni lämna förslag eller har någon 

särskild punkt ni vill ta upp på höstmötet i oktober kan ni lämna in 

det till styrelsen via era dansledare. 

I sommar är det många som är ute och representerar vår förening 

med att ha en del uppvisningar bland annat på midsommarafton. Det 

är en bra marknadsföring. Den 29/4 firar vi dansens dag lite varstans i 

staden. Vi finns blanda annat i Wachtmeisters galleria och i Amiralen. 

Det är en internationell dag som firas då. Vi kommer också dansa 

gemensamt på Klapediaplatsen den 25/8 mellan klockan 11.00-13.00.  

Är någon intresserad av att vara med i något uppvisnings lag, 

kontakta respektive dansledare. Däremot blir det ingen sommardans 

på Wämö i år. De klubbar som tidigare varit inblandade i dansen 

Tipsy dansklubb och Crazy Stepz dras med minskat antal medlemmar 

och hyreshöjningar, även vi i Hamboringen. Så i år får vi hoppa över 

det arrangemanget.  

Jag hoppas att fler och fler ska bli intresserade av att kanske hjälpa till 

med olika uppdrag i vår förening. Många av de som sitter i olika 

sektioner är dansledare och det är inte så bra. Det bästa hade varit 

om vi kunde få er dansare att vara med i de sektionerna vi har, 

beroende på vilken dansdisciplin man dansar. Det gäller även 

styrelsen.  

En sak man absolut inte ska glömma är, att oavsett vad vi dansar, så 

är vi allihop en förening som heter Hamboringens dansförening. En 

förening som i nästa år har funnits i 40 år! Det vill inte säga lite det. 

Ett jubileum är därför under planering. Vi måste hjälpas åt allihop och 

arbeta på att föreningen ska bli bättre, än bäst! Utan dansare, 

dansledare, sektioner och styrelse har vi ingen förening. Dessutom är 

vi en ideell förening, det ska vi inte förglömma och det innebär att 

man måste ha ett intresse av att hjälpa till. Kanske för att man tycker 

det är roligt att dansa och träffa nya och redan kända medlemmar. Så 

nu tar vi nya tag inför höstterminen. 

TACK alla ni dansare och inte minst, TACK alla dansledare för ert 

engagemang denna termin! 

Ha nu alla en skön och en underbar vår/sommar! 

Britt-Marie Samuelsson 

 

Kassörens spalt 

Vårterminen och kurserna går mot 

sitt slut. Det har fungerat bra med 

inbetalningen av fakturor. De flesta 

medlemmarna har skrivit in 

fakturanumret på inbetalningen. 

Det underlättar avsevärt. Det 

tackar jag för.  

Nu betalas medlemsavgiften på 

150 kr, en gång per år, mot 

tidigare, en gång per halvår. 

Kursavgiften är 400 kr per termin 

och då kan man dansa i hur 

många kurser man vill.  

Carina Magnusson 

  

Hamboringen dansar i 

Danssmedjan 1 o 2 på 

Intagsvägen 3 i Karlskrona och i 

Jämjö Folkets hus.  
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Minnesord - Anders Staxäng  
 

En av Hamboringens profiler, Anders Staxäng, har lämnat 

jordelivet. 

Anders gick med i Hamboringen strax efter att Hamboringen 

bildades 1979. Han började som dansledare för ”Våga 

Stuffa” kurser där man hade utbildning och dansade till 

dansbandet Contrazt. Ganska snart startade Anders ihop 

med Marita Bergman en Folklig grupp för att dansa Folklig dans. 

Vad är då ”Folklig Dans ”? Under mitten av 1800-talet började Allmogen, vid festliga tillfällen, 

klä sig i folkdräkt och dansa uppställningsdanser, s.k. Folkdanser. Dessa dansades i fyrkant 

eller på rader mot varann. Ganska snart uppstod en skillnad, s.k. "Folklig dans". Det var den 

dans som landsbygdsbefolkningen, pigorna och drängarna dansade, när de träffades vid 

vägskälen på lördagskvällen för att roa sig. Här var det inte tal om folkdräkt utan man tog på 

sig det renaste man hade och danserna var varianter av polska, snoa och polka. Deras danser 

upplevdes av vissa som lite orediga. Som om de inte dansade samma dans. Och det var helt 

riktigt. Varje par hade sin variant av polska som de dansade. Man dansar inte samma antal 

steg efter varandra som i folkdans utan var och en dansar efter takten som de tycker men 

med samma steg till varje polska. Den Folkliga gruppen bestod av ca 20 personer och gjorde 

många bejublade uppträdande. Bl.a. Tävlade man i Vingåker där man kom på tredje plats, 

Man dansade även under ”Skansenveckan”, där våra dansare Göran och Lena Fridh gifte sig i 

Seglora kyrka. 

Anders var också en av de drivande krafterna när man skapade dans-skådespelet om ”Freden 

i Brömsebro” som inträffade år 1645. Detta var ju en historisk händelse som Karlskrona stad 

skulle uppmärksamma med ett 350-års jubileum. Det var många av Hamboringens dansare 

som deltog och man dansade olika danser från 1600-talet. Engagemanget var stort från hela 

föreningen och man fick lära sig 1600-tals danser efter nerplockad danspedagog från Växjö, 

alla fick sy upp sina egna kläder efter instruktion av textillärare Ingrid Persson, och det var 

kläder som speglade fyra olika stånd såsom pigor o drängar, bönder, adel samt Kung och 

Drottning från Sverige och Danmark.  

Premiäruppvisningen skedde på historisk mark, nämligen på den del av stadsmuren som 

finns kvar i Kristianopel. Den följdes sedan av ett antal uppvisningar som uppfördes i 

Sparresalen tillsammans med Marinens Musikkår. Mycket pampigt, vackert och minnesvärt 

för de som var med. 

Anders var under alla år en drivande och ansvarsfull person inom Hamboringen. Han 

innehade de flesta positioner inom Hamboringen såsom vice ordförande, 

utbildningsansvarig, kursansvarig mm. Under många år och med stort engagemang och 

ansvar anordnade Anders kurser för blivande danslärare, ordnade med egenhändig 

sammansatt studielitteratur mm. Kursen varade en termin och examen innebar bl.a. att man 

från en dansbeskrivning skulle visa och instruera ett antal okunniga dansare en dans man 

själv inte hade en aning om. Gissa vilka olika resultat det kunde bli. Men Anders var en duktig 

pedagog och alla lärde sig av sina och andras misstag. 
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På den tiden hade Hamboringen ca 1600 medlemmar och den större delen av dessa tillhörde 

Gillesektionen. Inom gillesektionen hade man ibland samdansning där varje dansdiciplin 

visade ”sina danser”. Dessa samdansningar var synnerligen uppskattade och gav de 

deltagande möjlighet att pröva på sådant man normalt inte dansade men ökade också 

samhörigheten inom föreningen. 

Den Folkliga gruppen blev tyvärr den första av Hamboringens grupper som tvingades lägga 

ner. Det blev inga nya dansare och det låg nog i tiden att folk intresserade sig mer för de nya 

häftiga danssporterna än för de traditionella danserna. 

Vi minns Anders med tacksamhet och värme, våra tankar går till hans närmaste. 

 

Det är inte alltid det är en danskurs i Hamboringens lokaler. Det fick Ingemar Albinsson erfara 

den 9 december 2017. Ingrid Jaxér ordnade till med fest i all hemlighet för Ingemar. Många 

vänner och släktingar firade Ingemar på hans stora dag. Karlskrona Lucia kom också och 

sjöng för Ingemar. 

 

Samarbete på Amiralen 

Under mellandagarna är det mycket folk i rörelse och vad kan då passa  

bättre än att visa upp att vi dansar och har roligt i Hamboringen? 

Gillelagets stora gäng och seniorbuggen gjorde gemensam sak och turades om att dansa 

under några eftermiddagstimmar. Det visade sig dock vara något av en utmaning för 

seniorbuggen eftersom många dansare fått förhinder. 

Peo gjorde sitt bästa för att uppvisningen skulle kunna genomföras och detta lyckades med 

hjälp från olika håll! Några ersättare från seniorbuggen ringdes in och både kavaljerer från 

Gillelaget och damer från Linedance som var på plats ställde upp. 

Det fina samarbetet bidrog till att uppvisningen kunde genomföras som planerat och 

förhoppningsvis inspirerade vi publiken att komma till vårens kurser i Hamboringen. 
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Inga-Britt Hallberg har varit vårt allt i allo genom 

Arbetsförmedlingens försorg. Hon har skött om våra lokaler, 

städat, kört iväg med soporna och pysslat om lokalerna. Men 

ingenting varar i evigt och till julen 2017 var denna service 

slut. Nu får vi ta hand om detta på egen hand.  

 

Tack Inga-Britt för denna fina service vi fått utav dig.  

 

Text: Carina Magnusson 

 

 

Årsmötet hålls alltid under 

februari månad. Som vanligt är 

det en liten trogen skara som 

kommer på årsmötet. 

 

Denna gång fick vi avtacka 

Bengt Pettersson och Eva 

Melkersson från styrelsen.  

 
 
 

Mötet avslutades med hemgjorda semlor. Tack Ingegerd Andersson för ditt fina initiativ till 

kaka till kaffet. 



FOLKDANS-SEKTIONEN 
 
 

Frontfigurerna Rune och Sonja är 

ett troget dansledarpar som har 

varit dansledare i Hamboringen 

sedan år 1981. Det är fantastiskt 

att se deras engagemang och 

dansglädje. Vad hade 

folkdansgruppen varit utan detta 

par? 

Kursterminen rusar iväg och helt 

plötsligt är det avslutning i 

kursverksamheten. Vår och 

sommarens aktiviteter har vi 

framför oss. 

Söndagen den 22 April medverkar Folkdanslaget i Träd in i dansen i Rödeby kyrka kl 18.00 

tillsammans med Rödeby kyrkokör samt spelmän. Lördagen den 26 maj kl 10.00-15.00 har vi 

heldagsträning samt terminsavslutning med något gott att äta. Onsdagen den 6 juni firas 

Nationaldagen i Wämöparken 13.00 . Vi dansar där till levande musik. 

 

Midsommarfirandet inleder vi torsdagen de 21 juni i Amiralitetsparken kl 15.00 med att klä 

midsommarstången och kl 17.30 går vi ner med den till skärgårdsbåten Axel för transport till 

Nättraby, där den förvaras under natten vid villa Aurora. Därefter blir det sjöfärd tillbaka, samt 

mat på en pizzeria. Midsommarafton den 22 juni kl 12.00 reser vi stången på ängen intill ån, 

där Nättraby Hembygdsförening inbjuder till Midsommarfest med dans för stora och små. 

Uppvisning av folkdanslaget, kaffe o lotterier samt trollkarl och glass till barnen. Avfärd till 

Wämöparken där vi dansar kl 

14.00. Midsommardagen samlas 

vi i Jämjö Församlingshem kl 

16.00 för att medverka i 

gudstjänsten som är utomhus 

om vädret tillåter, annars 

bereds det plats för vår dans 

inomhus i kyrksalen. 

 

Sommarens uppvisningar 

avslutas den 21 juli med dans 

på Steneryds Lövängar och 

slåtterdagen där. 

Förhoppningsvis få vi musik av 

Lars-Erik Andersson med familj. 

 

Text: Rune o Sonja 
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Välkomna hit 

Nu ska vi spela en liten bit. 

Dansa natten lång 

Men detta är inget tvång. 

Vi ska bara smila och le 

För att sedan ber om me. 

Det är inte alltid lätt 

Då fick man på näsan en knäpp 

Gör om och gör rätt 

Så gick det lätt som en plätt 

Kaffekoppen 

Får start på knoppen 

Stomp här, touch där 

Alla stegen i en enda sfär 

Lärarna hade ett bra tålamod 

Och våra misstag förstod          

Tack för denna gång 

Nu väntar vi ivrigt på nästa sång        Text o bild: Nathalie Ivarsson 

 
Fortsättningskurs i 

gammeldans G1  

Vid kursstarten VT 2018 

var det ca 10 personer 

som anmälde intresse av 

att börja dansa 

gammeldans. Då vi inte 

hade någon nybörjarkurs, 

var de ändå välkomna att 

prova på. Vi kom överens 

med dem, att starta redan 

kl 17.00 för att gå igenom 

grundstegen i olika danser 

under en halvtimme. De 

fortsatte sedan att dansa 

tillsammans med den 



GILLEDANS-SEKTIONEN 
 
grupp som dansat i tre terminer. Det blev verkligen en snabb start, men det har fungerat mycket bra. 

Alla har tagit sitt ansvar för trivsel och gemenskap i gruppen, som nu består av 23 dansare. 

Till hösten kommer vi att fortsätta med samma upplägg i denna grupp. 

 

Gemensam våravslutning för G1 och G2 

Liksom tidigare planerar vi en gemensam avslutning för dessa båda grupper. 

Det blir en stund 

med enkla danser 

tillsammans, innan 

vi äter en enkel 

förtäring  

  

Samdansning i 

Gille 

Den 13 febr. var det 

samdansning på 

Danssmedjan 2. Ett 

60-tal dansare från 

de olika 

gillegrupperna 

fyllde snart 

dansgolvet. Vi hade 

satt ihop ett 

blandat program bestående av enbart bytesdanser. Innan kvällen var slut, hade vi dansat 20 olika 

danser, samt haft en trevlig fikastund tillsammans. Den 13 mars var det Jämjögruppen som bjöd in till 

dans. Extra roligt var det att också några från vår fortsättningskurs (G1) hade kommit dit för att dansa. 

Vi tycker att det är väldigt positivt med dessa samdansningar, då vi träffas och dansar tillsammans. Då 

vi har lite olika danser på vår repertoar, blir det också ett dansutbyte mellan grupperna. 

 

Valsträning inför bal och bröllop 

I februari månad skulle det anordnas bal på BTH. Några studenter ville då lära sig att dansa vals. De 

tog kontakt med föreningen, som bad oss hjälpa till. Vi ställde upp en kväll på BTH och höll en vals-

kurs för 30 deltagare. De var väldigt tacksamma och skulle arbeta för att få såväl vals-kurs som bal till 

en årlig tradition på BTH. Det har varit förfrågan från 4 par om att lära sig dansa brudvals. 

En lördagsförmiddag I slutet av oktober kom ett par från Lönsboda, för att lära sig valsstegen inför sitt 

bröllop. Under våren har ytterligare 3 blivande brudpar frågat efter utbildning i vals.  

Två av dessa par tränar grundstegen tillsammans efter parens egen valda musik. De kommer att träna 

några gånger till under våren. Ytterligare ett par är ev. på gång med valsutbildning senare vår. 

 

Gillelaget 

Under kurstiden tränar gillelaget torsdagar udda veckor, därefter varje vecka fram till midsommar. Just 

nu är vi 12 par som tränar inför vårens och sommarens uppvisningar. 

Först ut är uppvisning på Kustvägens lilla vårmarknad på Olsängs potatisgård den 21 april. Vi har två 

korta uppvisningar Kl 12,45 samt 13,15. Näst på tur kommer Dansens Dag den 29 april. Sedan är det 

midsommarveckans uppvisningar som gäller. 

    Text: Bengt o Lisbeth 



LINEDANCE-SEKTIONEN 
 

 

 

Här är vårt härliga måndagsgäng, som kämpar 

med våra danser och aldrig ger upp. Alltid 

humöret på topp. Vi var några stycken som åkte 

iväg på Alliansmöte i Skillingaryd. Det blev 

många danser att välja mellan, men till slut fick vi 

till, valet av danserna. Text: Susanne Jönsson Lindström 

  

Hamboringen har varit på Musikugglan och haft Linedance med årskurs 4. Vi hade ett 

femtiotal glada och spralliga elever som var med och dansade och det såg ut som att alla 

hade roligt. De var mycket duktiga, även lärarna. Vi som var med var Lene, Bente, Ewa och 

Eva.  Text: Lene Linde 

 

 

 

Här firar vi Halloween med 

en öppendans, det var ett 

härligt gäng som kom till 

oss på Danssmedjan. 

Annica & Bente såg till att 

musiken kom igång. Full 

rulle var det med många 

danser. 

 
Text: Susanne Jönsson Lindström 

 



MODERNA SEKTIONEN 
 

 

"Dalsteg, dalsteg och tre steg fram 

och hambo" var några av direktiven vi 

fick till oss på stuffan på 

torsdagskvällen.  

 

Ta det lugnt och här får ni snabba på lite så ni 

kommer runt. Ena dansen säger si den andra dansen 

säger så. Nr 1 vill ha 3 steg medans nr 2 vill ha 4 takt. 

Är det konstigt att stegen bli lite fel ibland så man 

viker sig av skratt. Fast det finns inga fel i dansen 

utan bara variationer. Gisses vad många danser vi 

uppfunnit på alla dessa torsdagskvällar. Vi är en stor 

grupp på ca 20 par på bugg/fox delen och ca 15 par 

på den andra halvan med gammeldans.  

Det är skönt med en lugn start där man själv väljer 

om man vill svischa runt i svängig bugg eller stilla 

vacker foxtrot. Sedan efter en liten paus så få hjärnkontoret tänka till i diverse olika gilledanser. 

Ibland kan det kanske bli någon frustrerad min när man känner att man inte kan dansen, men 

med hjälp av våra duktiga ledare Ann-Charlotte och Patric samt de andra dansarna, går det 

runt. Cykelnyckeln, Bonnen 

och kräftfiske är 

tankenötter. Tyrolerhatten 

och Susanna flyter man 

bara med i och njuter av 

musiken.  

 

Man ser alltid fram till 

torsdagskvällens första 

danssteg och de underbara 

deltagarna som alltid ger 

en ett leende på läpparna 

från början till slut.  

 

Text o bild:  

Nathalie Ivarsson 



SQUARESEKTIONEN 
 

 

  
Squaresektionens juldans den 2 december 

Ca 35 Squaredansare hade slutit upp denna decemberkväll, för vår årliga julfest. Kvällen 

startade med glögg och mingel och efter ca 2 timmars dans bjöds på ”Tomtegröt” och 

skinkmacka, med fantastiskt gott hembakat bröd. Därefter dansade vi ytterligare ett antal 

tippar med avbrott för kaffe med hembakat för att avsluta kvällen vid 21 tiden. Som vanligt 

var stämningen på topp. Som alltid är det vår mycket duktiga ”caller” Christer som leder oss 

genom dansens 

olika turer. I 

samband med 

avslutningen 

överlämnade 

Sverker Lindeberg 

en gåva till 

våra ”ankare” 

Christer och Karina, 

som enligt uppgift 

var fd Trossö 

Squaredancers 

symbol just 

bestående av ett 

ankare.   

Text o bild:             

Jan-Åke Hansson 



NYBÖRJARKURS 
 

Dag Aktivitet Plats Tid Kod Dansledare Tfn 

       

Må Bugg 

Social  
 

 Danssmedjan 1 13.10-14.10 

Kursstart 3.9 

BS 1  Per-Olof Palhagen 

Susanne Svensson 

0455-330380 

073-2246588 

       

 

Må 

 

 

 

On 

 

Bugg  

 

 

 
Linedance 

  

 Danssmedjan 2 

 

 

 
Danssmedjan 1 

 

 

 

 

 

 

18.00-19.00 

Kursstart 3.9 

 

 

19.10-20.40 

Kursstsrt  5.9 

 

B1 

 

 

 
L4 

 

Per-Anders Andersson 

 

 

 
Annete Hedlund 

Bente Eklund 

 

 

0768-903559 

 

 

 
0733-998597 

072-171956 

 

FORTSÄTTNINGSKURSER 
 

Dag Aktivitet Plats Tid Kod Dansledare Tfn 
       

       

Må 

 

 

Må 

Buggträff  

Social 

 

 
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    Christer Bern 0705.388896 

       

       

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

 P/A1    Christer Bern 

 

0705-388896 

       

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

 C1    Christer Bern 

 

0705-388896 

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

 

 

Fortsätta Plus    Christer Bern 
 

 

0705-388896 

       

Ti Gammeldans,forts. 

Grunddanser 

och enkla  

gilledanser 

Danssmedjan 2 17.00-19.00 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 
 

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  
Bugg 

Gille 

Foxtrot 

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 

       
       

  
 

     

FA= Fysisk aktivitet lätt linedance 

Måndag  Danssmedjan 1  10.30-12.00     Fa       Susanne Jönsson Lindström  0733-960232

   Eva Melkerson     0706-218751 

Ett lättare rörelseprogram med koordination och benstamp (bra mot benskörhet) är välkomna. 

       

 

 Kurserna startar söndagen den 2 september och pågår i 12 veckor! 
Man skall kunna grunddanserna för denna kurs 

Man skall kunna grunddanserna för denna kurs 

Man skall kunna grunddanserna för denna kurs 

 


