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Ordförandens spalt 

Vi har nu i skrivandes stund kommit en bit in i höstterminen och som 

vanligt hoppas 

jag att alla är nöjda med sina kurser. Vi börjar närma oss jul och 

fastän jag är tidigt ute, får jag önska er alla dansare en riktigt God Jul 

och Ett Gott Nytt År! 

Detta gäller också i allra högsta grad alla dansledare som jag alltid 

vill puffa lite extra för. Utan dem hade det varit svårt att ha 

danskurser. 

 

Det planeras för fullt inför med vårt 40:års jubileum 2019. 

Tänk att det är 40 år sedan Hamboringens dansförening bildades. 

Många dansare finns fortfarande kvar av de som var med och bildade 

föreningen 1979. 

Vår första ordförande hette Jan-Eric Sjösten. 

Själv gick jag med, jag tror året var 1982 – 84. Jag började dansa 

gammeldans 1978, året innan föreningen bildades, då i Jämjös 

medborgarhus. 

Det har varit många roliga år med föreningen och dess dansare och 

dansledare. 

 

Det är med lite sorg och vemod som jag för sista gången skriver här i 

denna spalt som ordförande, då jag avgår vid nästa årsmöte, 2019. 

Det har varit både roligt och lite kämpigt ibland. Jag har gjort så gott 

jag har kunnat med hjälp av en underbar styrelse. 

Vi är inga experter, men vi gör så gott vi kan. Vi har i alla fall alltid 

haft föreningens bästa i minnet när vi har jobbat med olika frågor. 

Kanske inte alltid i allas smak och tycke, men vi arbetar med 

majoritetsbeslut, så jag vill poängtera att det är viktigt att man 

kommer på årsmötena. Där kan Du som medlem påverka. 

Nu är det dags att någon ny och gärna en yngre förmåga att ta över 

ordförandeklubban. Har Ni förslag på någon som Ni vill se som 

ordförande, lämna namn till valberedningen, (Bente Eklund är 

sammankallande). 

 

Jag vill också ta tillfället i akt och skicka en stor bamsekram till alla 

våra dansare i Jämjögruppen som jag och Birgitta Linnersjö har haft i 

27 år. 

Vi slutar nu som dansledare, ett beslut som vi gemensamt kommit 

fram till. Vi står i olika faser här i livet och nu är det dags för oss att 

avgå som dansledare. 

Enormt många roliga år med många skratt. I gruppen har vi verkligen 

känt oss väldigt uppskattade som dansledare, vilket vi är mycket 

tacksamma för, det ska Ni veta. 

Det går inte att sätta pränt på vad vi känner för denna grupp, så jag 

hoppas ni förstår hur mycket vi kommer att sakna Er allesammans! 

Det blir tomt på tisdagarna för oss, men för Er finns ju möjligheten 

att dansa i andra grupper med gilledanser, både tisdagar och 

torsdagar. 

 

Ha ett fortsatt underbart dans år och lycka till alla dansledare och 

dansare med er dans. 

Britt-Marie Samuelsson 

 

 

Kassörens spalt 

Höstterminen och kurserna går 

mot sitt slut. Idag är vi 255 

medlemmar. Ordet passiva 

medlemmar finns inte utan alla är 

medlemmar som betalt en 

medlemsavgift på 150 kr/år. 

Vill man dansa betalar man en 

kursavgift på 400 kr/termin och då 

får man dansa i hur många kurser 

man vill.  

Känner du någon som vill bli 

medlem i Hamboringen?  

Det går bra att vara stödmedlem 

för 150 kr/år.  

Carina Magnusson 

  

Hamboringen dansar i 

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 

Ordförande: Britt-Marie 

Samuelsson                         

Kassör: Carina Magnusson 

Sekreterare: Lene Linde              

Kursansvarig:  Per-Olof Palhagen 

Utbildningsansvarig o vice ordf:   

Ann-Charlott Heideman  

Försäkrings- o arkivansvarig: 

Håkan Ivarsson          

Lokalansvarig: Jimmy Larsson    

Suppleant o nyckelansvarig:  

Ewa Brandrup Wognsen     

Suppleant o kursansvarig: 

Nathalie Ivarsson 
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FOLKDANS-SEKTIONEN 
 

 

Den 22 april medverkade Folkdanslaget i Blekingemässan som hölls i Rödeby kyrka 

tillsammans med några folkmusiker och Rödeby kyrkokör. Vi framförde fyra danser. 

 

 

På Lövmarknadsdagen klädde folkdanslaget 

traditionsenligt midsommarstången nere i 

Amiralitetsparken. När stången och ringarna 

var klara bars de ner till Borgmästarkajen där vi 

tog dem med på båten Axel till Nättraby. Kl 12 

på midsommardagen reste vi sedan stången på 

Åslätten och därefter dansade vi några danser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtligt tack till 
Hamboringens 

Folkdanslag för den 
trevliga uppvaktningen i 

samband med min 
födelsedag. 

Sonja 



FOLKDANS-SEKTIONEN 
 

21 juli var det åter dags att ta på sig 

folkdräkten. Nu skulle vi dansa vid den 

årliga slåtterdagen på Steneryds lövängar. 

Solen sken från en klarblå himmel och det 

var riktigt varmt. Vi träffades hos Ingrid och 

Karl-Gustav på Jämjö för att träna på 

danserna. Vi blev också bjudna på gofika i 

skuggan under fruktträden innan vi åkte 

iväg till Steneryd.  

 

Där hade Ingemar Olofsson tidigare på 

dagen haft en kurs i att slå gräset med lie. 

Det var en tapper liten skara som hade 

kommit hit för att titta på slåtten och dansen. 

 

Vi dansade först 2 danser sedan höll 

Ingemar ett jättefint tal där han tog upp det 

ökade intresset för vår kulturhistoria och att 

man kan se spår av det i våra 

trädgårdsmiljöer. Sedan dansade vi två 

danser till. Även här blev vi bjudna på fika. 

 

Text: Birgitta Arvidsson 

 

 

 

 

 

Nedan bilder från uppvisningen på Nationaldagen i Wämöparken. 

 

 



GILLEDANS-SEKTIONEN 
 

 

 

Tack för denna underbara tid 

Vad ska vi nu fylla i våra liv 

Vi har fått många goa skratt 

Som är värt mer än en stor skatt 

Vi har haft väldigt många år 

Det är inte lätt att säga detta utan en 

tår 

Vals, schottis, polka och hambo 

Går precis lika bra utan sin sambo 

Dansa både som dam och herre 

Gör minnet för stegen värre 

Alltid ögonen på vår takt 

Hon står där strängt på sin vakt 

Vi försöker fuska ibland 

Men de brukar aldrig ro i land 

Dalstegen ska drivas framåt 

Våra går i alla fall inte bakåt 

O trestegen ska alltid tas ut 

Det ska vi nog reda ut till slut 

Tack igen för alla våra stunder 

Att ni stått ut med oss är  

stora under 

Hoppas livet nu blir en fest 

För ni är allra bäst. 

Text o Bild: Natalie Ivarsson 

 

 
 

 

 

Vårmarknad i Olsäng 

Den 21 april var det vårmarknad hos         

Majsan och Per 

och vi i gillelaget var där. 

Vi dansade vals, hambo och snoa 

för att folket roa. 

Lisbeth och Bengt våra ledare är 

som oss danserna lär. 

Vi har roligt i detta gäng 

och det har sina poäng 

Dansgolvet var glatt och slätt 

därför dansade vi så lätt. 

 



GILLEDANS-SEKTIONEN 
 

  

 

Därefter bjöd Leif, Peter och Angelica på fin 

musik, 

till sin publik,  

där alla hade chans     

att bjuda upp till dans. 

Stort tack till Sven, Majsan och Per             

för att vi fick vara där. 

 

Text: Ann-Cathrine och Jonny Wester. 
        Foto: Bengt Pettersson och Karina Gånedahl 

 

 

Den 30 maj deltog Gillelaget på Nostalgidagen i Wämöparken. Vi var nio par som ställde upp och 

dansade två olika 30 minuters program, innehållande både gamla och nya gilledanser. Då vi 

dansade Festvalsen, kom även några från publiken upp för att dansa vals.  

                

 

Att våra uppvisningar var ett 

uppskattat inslag i programmet, 

visade sig då någon i publiken enl. 

BLT, ansåg att dagens höjdpunkt  

var att se Hamboringens dans och 

Håkan Windals uppträdande på 

scenen. 

 

Som tack blev vi bjudna på 

kroppkakor och eftermiddagsfika  

 

 

 

Varje år anordnar Elineberg en midsommarfest för sina 

brukare. Enligt tradition medverkar Gillelaget då med 

en dansuppvisning. I år ägde festen för de boende i 

strålande solsken under onsdagen i midsommarveckan. 

Att vi bjöd på ett uppskattat program märktes då många 

brukare stampade takten och sjöng med bl.a. i 

Fredsdansen. 

Efter uppvisningen bjöds det på kaffe och en härlig 

jordgubbstårta. 

 

 



GILLEDANS-SEKTIONEN 
 

 

 

Som vanligt började vi vårt midsommarfirande med uppvisning på Ekliden. Solen sken, men det 

blåste kallt så vi beslöt att dansa inomhus. Efter en del ommöbleringar i samlingssalen, var många 

brukare på plats. Programmet bestod av både gamla och nya danser i vals-, hambo- och polkatakt. 

Många brukare klappade händer och stampade takten. De tänkte säkert tillbaka på den tiden då de 

själva var ute och dansade. Efter uppvisningen på Ekliden, åkte hela dansgänget som vanligt till 

Bengt och Lisbeth på Verkö, där det serverades en enkel lunch.  

 

Färden gick sedan vidare till Skönstaviks Camping, där vi dansade på den nyrenoverade 

dansbanan. Med musikens hjälp lockade vi fram flera åskådare slog sig ner i gröngräset för att 

följa oss i dansens virvlar. Den nye ägaren tackade för att vi tagit kontakt med honom och erbjudit 

oss att ställa upp med en uppvisning. 

 

Vi avslutade 

midsommarfirandet med 

uppvisning på Dragsö. Trots 

att det var kallt och 

blåsigt, var det många 

åskådare kvar, då vi dansade 

våra 10 danser i det torra 

gräset vid midsommarstången. 

Efter dansen avslutade vi med 

en fika i restaurangen.        

 

Text: Bengt o Lisbeth 

 

 

 

 

En gemensam gilledansavslutning då vi dansade från 17 till 19. Sedan hade ledarna fixat med 

god mat. Det hölls tal efter vi ätit och därefter så fortsatte gillesdansen till kl 21 med dansare från 

båda grupperna i Danssmedjan. En lyckad kväll med cirka 20 par. 



MODERNA SEKTIONEN 
 

 

Det var en gång en liten buggkurs. Där samlades många 

glada människor som var ivriga att lära sig dansa. Kursen 

hade bestämt sig för att vara på måndagarna. Sedan tänkte 

den att alla skulle få vara med. Sagt och gjort. Första timmen 

fick nybörjarna komma och nästa timme blev till för sådana 

som kunde lite mer. Välkomna, välkomna. Här är 

dansledaren spaghetti P-A. Han ska lära er allt han kan. 

Kommer visserligen gå väldigt fort i vardagen, men dansa 

de kan han. Den lilla kursen var nöjd med sin insats. Den 

hade fått ihop många olika par i alla dess åldrar. De 

snurrades, skrattades och trixade. Några missar blev de allt 

här och där, men vad gör de. Kursen tyckte att det här ska ju 

vara roligt och det finns inga fel, bara variationer.  

 

Efter 12 veckor var de roliga slut. Då blev det en härlig 

dansaavslutning med både nybörjarna samt fortsättningen. 

Nu var det ingen utlärning utan bara fridans. Alla fick göra 

de turer dom kunde hur 

mycket de ville. 

Dansledaren var också nöjd 

med hur allt blev och önskar 

verkligen att kursen ska 

göra om detta nästa termin 

igen. Kursen höll absolut 

med om detta och lovade att 

de skulle på återseende snart igen.  

 

Snipp snapp slut så var dansterminen slut. 
 
 

 

 

 

Text: Nathalie Ivarsson 

Foto: Nathalie och Johanna Lewen 



MODERNA SEKTIONEN 
 

På torsdagskvällarna 

träffas vi i 

Danssmedjan och 

stuffar. Det är populärt 

och ett trettiotal 

personer brukar 

komma varje gång. Det 

är ett glatt och trevligt 

gäng. De flesta har 

hängt med länge och 

tänker fortsätta i 

många år till. Det blir 

också tillökning i 

familjen, då nya glada 

ansikten dyker upp 

varje termin. 

Klackarna är låga, men 

taket det är högt. De 

duktiga dansledarna 

Patrik och Ann-

Charlott bidrar till att 

stämningen alltid är på 

topp. 
 
Text: Gro Bergström 

 



MODERNA SEKTIONEN 
 

Lördagen den 8 september hade våra buggare en uppvisning i Wämöparken för Karlskrona 

Cruising Club. Det blev mycket uppskattat av alla som var där och tittade på de fantastiskt 

fina bilarna som stod uppställda i parken. Dansarna fick dansa till Möre Rockers som spelade 

för glatta livet. Både de och framför allt våra dansare skötte sig med den äran! Det märks på 

leendet att ni tycker det är klart kul att dansa. Tack för att ni ställde upp i dag och gjorde 

reklam för vår förening! Bra jobbat alla. 
Text: Britt-Marie Samuelsson 



MODERNA SEKTIONEN 
 

Bugg Måndagsgruppen dagtid 

 
Socialbuggen lockar ett femtiotal 

dansglada deltagare till kursen 

på måndagar kl 14.00-15.30. 

 
-Vi har infört den moderna buggen 

hos socialdansarna, en mjukare 

variant, inte så ”slitig och 

jobbig” som den gamla buggen 

säger dansledarna Inge och Peo. 

Peo och Inge upplever att dansarna 

gillar detta. 

 

Som vanligt råder damöverskott, 

men den problematiken löser 

dansledarna genom täta byten.  

 

Men det vore tacknämligt om fler 

herrar kunde lockas till kursen. 

Den som har lösningen på detta 

kan förvänta sig en ”medalj.” 

 

Dansledarna för kursen är Per- Olof 

Palhagen, Inge Isaksson och 

hjälpledare Elaine Karlsson, samt 

gästas ibland av Birgitta Sturesson 

från Spinnrockarna i Kalmar. 

 
Text: Maud Lexhagen 

Foto: Inge Isaksson 

 

 



SQUARESEKTIONEN 
 

 
Squaresektionen avslutade sin vårsäsong med traditionsenlig klubbdans annandag 

påsk 2 april. Vi var ca 35 squaredansare inkl. ett antal gästdansare varav några var 

även tidigare medlemmar, som denna våreftermiddag/kväll samlades för att dansa 

några timmar, äta gott och umgås. Som vanligt ledsagade genom de olika ”tipparna” 

av vår duktiga och tålmodiga clubcaller Christer.   

 
 

Text Jan-Åke Hansson   Foto Jan-Åke Hansson o Karina Landgren 
 

 

Squaresektionens kursavslutningar våren 2018 

Några bilder fotade under avslutningskvällarna 16 och 17 april 2018. De kurser som 

genomförts under våren är C1, A2, A1 och Plus, Mainstream.  

 

 

 

Text o foto 

Jan-Åke Hansson 



SQUARESEKTIONEN 
 

 
 

 

Alla vi squaredansare vill framföra ett 

stort tack till vår dansledare/caller 

Christer och även till Karina som håller 

ihop våra kurskvällar.  
 

Squaredansarna hade i år sina två 

sommardanser i vackra Wämöparken 

den 3 och 17 juli. Trots den mycket 

höga temperaturen var det 40-45 

dansare per gång som lockats till detta 

arr. och som såg till att tempen steg 

ytterligare. Som vanligt bidrog alla med 

glatt humör och till den goda stämningen. Liksom tidigare var det även i år 

dansare/gäster från andra klubbar. Ett mycket lyckat arr. som vi hoppas kunna 

arrangera även nästkommande år. Vill också framföra ett stort tack till vår eminente 

caller Christer som alltid gör ett strålande jobb, samt till Karina som hjälpreda.      
 

 
 

 

Text o foto 

Jan-Åke Hansson 

 

 

 



DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN 
 
 

Hamboringen firade Dansens dag på Amiralen kl 13.00 – 15.00 den 29 april. Då det var en 

lördag kunde flera grupper medverka. Square, Bugg, Line och Gille deltog med många 

dansare. Då programmet växlade mellan de olika grupperna blev det stor variation i musik 

och dans. Många affärsbesökare stannade upp en stund och tittade på uppvisningen.                         
Text: Bengt o Lisbeth 

 
  

 

 

Det dansades av hjärtans lust och det såg jättefint ut. Tack alla dansare för att ni ställde upp 

och även gjorde reklam för föreningen samtidigt som vi firade Dansens dag.  

 

Text: Britt-Marie Samuelsson 



DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN 
 

 

Lördagen den 5 maj var styrelsen och dansledarna på en kurs i föreningsutveckling i Danssmedjan 

sal 2. Tillsammans med SISU var det funderingar och tankar om hur vi ska utveckla Hamboringen 

och nå ett gemensamt mål. Många bra förslag togs upp och en fortsättning på denna kurs kommer så 

småningom.      

Text och bild: Carina Magnusson  



DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN 
 

 

 

Visst var vi och dansade vid fisken på 

torget, men vi var absolut inga sprattlande 

fiskar på land. Vi hade lindyhopparna från 

Tipsy på plats samt Hamboringens line, 

buggare och uppvisningslag. Anledningen 

för våra uppträdande idag var för att locka 

fler oskyldiga själar in i vår underbara 

värld. Att får fler folk att fastna i 

dansernas vackra steg i vår härliga 

förening. Det var varierat antal folk som 

tittade. Folket kom och gick under de två 

timmarna som vi dansade. Alla fyra 

grupper turades om att äga dansgolvet, 

men man dansade inte bara i en grupp. Vi 

har flera dansare som var med på t.ex. 

buggen och gillet, eller linedansen och 

lindyhoppen. Trots att vädret såg 

oroväckande mörkt ut i början så var allas 

humör på topp. Regnet höll sig borta och 

vi dansade på för fullt. Den ena gruppen 

avlöste den andra. Vi tog en välförtjänt 

paus i mitten och sen var vi på de igen. 

Alla dansade med alla och alla gjorde ett 

utmärkt jobb. Förhoppningsvis förtrollade 

vi landkrabborna så dom inte kan hålla sig 

borta när kurserna börjar igen till hösten. 

Skepp o hoj tills dess. 
 
Text och foto: Nathalie Ivarsson 

 

 

 



DANSFÖRENINGEN HAMBORINGEN 
 

 

 

I hetaste laget 
Så är jag då åter på banan. Hoppas ni saknat mig. Jag tänkte 
”leverera” som det heter nuför tiden. Annars är jag en vanlig 
brukare, näst intill jordbrukare och i alla fall inte någon större 
missbrukare. 
 
Min hustru och jag brukar hänga på mackar. T ex OK/Q8, gamla 
Gulf, som faktiskt tycks återuppstå. En gång i tiden var jag medlem i 
Försvarets motorklubb, FMK. Då gällde det att tanka på Gulf. I vart 
fall främjar det spänsten och det känns som vi ännu är med. Vi 
hänger med, vi hänger kvar citerat Nacka Skoglund. 

 
Till dans måste man ha polisens tillstånd, har jag hört. Men för att tigga på 
gatan behövs inte det. Det får mig att undra om Hamboringen har erforderligt 
tillstånd. Och eftersom jag också sport, är föreningens ekonomi lite risig. Så då 
får vi väl ge oss ut på gatan då., och dra en ”vals” 
 
I mitt tycke har det varit i ”hetaste laget” denna sommar. För att inte tala om 
torkan. Man är ju snart som en törstande hund, slokande öron med uträckt 
tunga. Rosorna på kontorstapeten har vissnat och självhäftande frimärken är 
ett måste. 

 

Kan inte minnas att jag under min militärtjänstgöring någon gång låg och sov 
under bar himmel. Men nu överväger jag att bli ”uteliggare”. 
 
Från att har varit näst intill ”halvstarrig” och sett i syne har min lagvigda efter 
ett ingrepp på båda ögonen samtidigt, blivet både klarsynt och framsynt samt 
mot mina tilltag, överseende. 
 
P18 på Gotland har uppstått från det döda. Kungen talade högtidligt i radion 
om detta. I bakgrunden tystnade inte lammen, som i Hopkinsfilmen, utan sade 
både bu och bä. 

 

Man blir bara äldre men förhoppningsvis visare. Snart sitter man andra sidan 
skranket, anklagad för uråldrigt beteende. 
 
Forskare har konstaterat att små hundar kissar högt på lyktstolpar för att verka 
större. Det påminner mig om barndomens småpojkars tävling i att kasta vatten 
långt. Sådant beteende har jag sedan länge förkastat. 

 

Nu är mina påhitt slut. Hdb, dvs ha det bra. Hälsningar/Bengt-G lex 

 



 



NYBÖRJARKURS 
 

Dag Aktivitet Plats Tid Kod Dansledare Tfn 

       

Må Bugg 

Social  
 

 Danssmedjan 1 13.10-14.10 

Kursstart 14.01. 

BS 1  Per-Olof Palhagen 

Susanne Svensson 

0709-322177 

073-2246588 

       

 

Må 

 

Bugg 

  

 Danssmedjan 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

18.00-19.00 

Kursstart 14.01 

 

B1 

 

 

 
 

 

Per-Anders Andersson 

 

 

 
 

 

 

0768-903559 

 

 

 
 

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 Uppehåll V.4-5  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. 

Snoa,Schottis 

Polka,vals,Hambo 

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 

       

       

       

On 60+gruppen Danssmedjan 1 15.00-17.00 PO Ulla-Britt Olsson 

 

0455-22385 

0455-92190 

 

       

On Linedance 

 

Danssmedjan 1 17.30-19.00  L2 Annica brunell 

Annette Hedlund 

0733-998970 

0733-998597 

       

       

On Linedance 

Nyb.forts. 

Dansssmedjan 1 19.10-20.40 L4 Anette Hedlund 

Bente Eklund 

0733998597 

073-171956 

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

 Senior    Eva Melkersson 0706-218751 
 

To 

 

Linedance 

Udda veckor 

 

Danssmedjan 1 

 

19.30-21.00 

 

L1 

 

Anette Hedlund 

Lisen Brixvi 

 

0733-998597 

0702-889514 

To Linedance  Danssmedjan 1 18.00-21.00 L3 Annette Hedund 0733-998597 

 Workshop    Lisen Brixvi 0702-889514 

 Jämna veckor 

 

 

 

 L3   

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 

 

 

 

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). 

 

 

 Kurserna startar söndagen den 13 januari pågår i 12 veckor. 

 

Man skall kunna grunddanserna för denna kurs 

Man skall kunna grunddanserna för denna kurs 

 


