
  

Infodansare09 

 
Välkommen till Dansföreningen Hamboringen!  

Detta är Dansföreningen Hamboringen. 
DF Hamboringen är en idéell förening med mål att lära ut sällskapsdans i olika former. 
Föreningen grundades 1979. En av grundreglerna i föreningens verksamhet är att all 
föreningsverksamhet ska vara drogfri. DF Hamboringen är fullvärdig medlem i 
Riksidrottsförbundet.  

Kursavgiften 
Om du deltar i en fortsättningskurs erlägger du kursavgift efter första kurstillfället. Om du deltar 
i en nybörjar- eller grundkurs har du möjlighet att prova på de två första gångerna. Om du 
bestämmer dig för att fortsätta, betalar du omedelbart därefter in din kursavgift. I kursavgiften 
ingår medlemsavgift till föreningen.  

Vad får du för Din kursavgift? 

 

Delta i alla Hamboringens danskurser enligt fastställt kursprogram. Du kan dansa fem 
kvällar i veckan för en kursavgift! 

 

Instruktion och hjälp av kunniga dansledare. 

 

Delta i övrig föreningsverksamhet.  

Hur används Din kursavgift? 
Din kursavgift finansierar största delen föreningens verksamhet. De största posterna är: 

 

Lokalhyror.  

 

Inköp och vård av musik- och musikanläggningar. 

 

Utbildning av dans- och föreningsledare 

 

Medlemsinformation.   

Vilka kurser kan Du delta i? 

 

Barndanser - Sång- och danslekar för barn från 4 år. 

 

Bugg  svensk pardans 

 

Folkdans - Här krävs att man kan gammaldansens grunddanser. Folkdräkt är inget krav. 

 

Gammaldans/gilledans  vals, hambo, schottis, mazurka, polka m.fl. variationer. 

 

Latin - latinamerikanska pardanser såsom cha-cha, jive, rumba, samba m fl. 

 

Linedance  singeldans, koreograferad dans på linje, dansas utan partner. 

 

Rounddance  internationell koreograferad ballroomdans (här ingår 10-dansens 
discipliner). Modern pardans. 

 

Squaredance 

 

dansas där fyra par bildar en s.k. square = fyrkantsuppställning.  

Dansskor? 
Ja tack! Vi vill att du byter skor när du går in på dansgolven. Tänk på att du inte använder skor 
med vassa klackar eller klackar som ger svarta märken på golvet!  

Med dessa ord vill jag hälsa Dig varmt välkommen till DF Hamboringens verksamhet.  

 

Att dansa är en kul verksamhet och en oslagbar motionsaktivitet  man blir glad av att röra 
sig till en härlig och medryckande musik tillsammans med likasinnade människor! 

 

Om du blir nöjd med oss  sprid det till dina vänner och bekanta! 

 

Om du inte blir nöjd med oss  tala om det för undertecknad eller din dansledare!  

Birgitta Grahm, ordförande, grahm@telia.com , telefon 0455-48716. 


