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TILLBAKABLICK
PÅ DANSSEKTIONEN
Tillbackablickarna på Svinstadsjöns IF 50-åriga
historia fortsätter här med en liten resume över
den danssektion som bildades någon gång 1978.
Det var Gertrud och Börje Andersson som tog
initiativet till bildandet av danssektionen tillsammans med Monica och Staffan Roselius, som
också deltog som dansledare resp. spelman.
Verksamheten kom så småningom att främst bestå av gammeldans, gillesdanser och folkdanser,
så kallade uppställningsdanser. Snart nog började sektionen att genomföra dansuppvisningar på midsommarafton, både vid föreningens
eget midsommarfirande vid badplatsen och vid
midsommarfirande vid Ring i Örtomta och vid
Ekelund. Under merparten av verksamheten var
Eva Danielsson och Birgitta Kurtsson dansledare.

12-TIMMARSDANS I BANKEKIND

1983 i juni var det dags för ett alldeles nytt evenemang. Med 24-timmars på både cykel och skidor
som förebild och där föreningen hade deltagande lag, så startade danssektionen 12-timmars i
gammeldans nere vid badplatsen på en idé av
Ulla Melander och Bert Persson. Dansbanan lånades från Hallebytinget och lades ut på den planaste delen, ganska nära infarten till badplatsen.
Första året var 11 lag anmälda och det var tur att
det inte blev fler. Vi hade ingen riktigt bra koll på
allt, som vi då insåg att vi behövde ha koll på. Varje danspass varade 30 minuter och under dessa
30 minuter dansades vals, schottis, polka, hambo
och mazurka. Sedan byttes paren ut eller också

kunde laget ta ett pass till och fortsätta dansa
ytterligare 30 minuter. Där var också två till fyra
orkestrar, som byttes om att spela under de 12
timmarna uppställda på var sin vagn. Inför de sista 30 minutrarna var varje lags dansande representanter utklädda i kläder från anno dazumal.
Varje lag kunde ha från två par som byttes om att
dansa upp till 24 par, ett par för varje 30-minuterspass.
Antalet deltagande lag ökade sedan för varje år.
De sista åren var drygt 40 lag anmälda, vilket
medförde att om alla stannade kunde vi vara
max 1600 personer bara med de tävlande,
dessutom var det en hel del publik. Kvällen innan växte det upp en hel liten husvagnsstad ute
på parkeringen, där glada dansare grillade, spelade och dansade in skorna till nästa dag.
Föreningen höll på med detta i 11 glädjerika år
innan stafettpinnen gick vidare till supporterföreningen i Gammalkil.
Sektionen dansade vidare till 2001. Då hade en
del dansare börjat få ont i knä och höfter och det
sträva gymnastiksalsgolvet utsågs till syndabock.
Vi frågade kyrkan om det fanns möjlighet att få
hyra församlingsgården men fick nej. Flera av
dansarna sökte sig då till andra föreningar och en
del slutade. Den sista dansuppvisningen vid midsommar och på hembygdsdagen var 2000.
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